Jumalanpalveluksen
Käsiohjelma

Loimaan seurakunta

Tästä ohjelmassa on Loimaan seurakunnassa toteuttavan normaalin messun ja sanajumalanpalveluksen kulku.
Käytössä 3. sävelmäsarja
Sanajumalanpalveluksessa jΩtetΩΩä ehtooãã¥ì oì a po¥ì
(useimmiten myös Herra Armahda ja Kunnia). Sanajumalanpalveluksen kolehti kannetaan uskontunnustuksen jälkeisen virren aikana
ja Isä meidän –rukous luetaan yhteisen esirukouksen jälkeen.

Merkkien selitykset:

*=

seurakunta seisoo
E = esilaulaja tai lukija
L = liturgi
S = seurakunta

Olet sydämellisesti tervetullut!
Rukous ennen jumalanpalvelusta
Herra, meidän Jumalamme
Sinä kuljet edellä,
Sinä olet rakastanut meitä ensin!
Sinä olet vetänyt meitä jo kaukaa luoksesi,
kaivannut meitä ennen kuin me olemme
havahtuneet kaipaamaan sinua.
Sinä kätket sydämeemme rukoilemisen ikävän,
että armotahtosi voisi täyttyä ja saisit meidät pelastaa.
Sinua me rukoilemme. Aamen
Anna-Maija Raittila: Minun rukouskirjani

Pyydämme jättämään tämän ohjelman virsikirjan kanssa
kirkkoon seuraavaa jumalanpalvelusta varten. Kiitos.
Muistathan avata puhelimesi jälleen messun päätyttyä!

Johdantomusiikki

Tervetulotoivotus

Alkuvirsi
Alkusiunaus

Vuorotervehdys

Johdantosanat
Yhteinen rippi
Synnintunnustus (seuraava sivu)

Mikäli käytetään muita virsikirjan liitteen vaihtoehtoja,
nrot 700-714, siitä ilmoitetaan erikseen virsitaululla.
704

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.

705

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.

708

Herra, meidän Jumalamme,
kaiken hyvyyden ja armon lähde.
Sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän,
mitä olemme tehneet,
epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana,
ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi.
Käännä mielemme ottamaan vastaan rakkaus,
jota osoitit meille Vapahtajamme sovitustyössä,
ja puhdista meidät armollasi
Jeesuksen Kristuksen, Herramme kautta.

709

Herra, joka näet kaiken ja jolta kukaan ei voi salata mitään.
Sinä olet sanonut, ettet tahdo syntisen kuolemaa,
vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää.
Katso minuun, armahda minua
ja anna kaikki syntini anteeksi.
Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi,
olethan minut kalliisti lunastanut.

Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi
ja olla siellä, missä julistetaan
armon ja sovituksen sanaa.
712

Herra, Sinä olet valo,
Mutta en ole katsonut sinua.
Sinä olet tie, mutta en ole seurannut sinua.
Sinä olet totuus, mutta en ole pysynyt sinussa.
Sinä olet elämä, mutta en ole tunnustanut sitä.
Sinä olet opastajani, mutta en ole totellut sinua.
Ja kuitenkin, Herra,
kun teen väärin ja turmelen elämääni,
olen onneton ja syytän sinua.
Herra, anna minulle anteeksi.
Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen,
Vapahtajani tähden

Synninpäästö

Kiitosrukous (luetaan yhdessä)
715

716

Rakas taivaallinen Isä.
Kiitos, että annat syntimme anteeksi
Jeesuksen tähden.
Auta meitä elämään armosi varassa. Aamen
Jumala, Isämme,
me kiitämme sinua siitä,
että Jeesus Kristus on avannut tien sinun luoksesi.
Vahvista uskoamme, lisää toivoamme
ja uudista rakkauttamme. Aamen

(Päivän psalmi)
Herra, armahda

* Kunnia

* Kiitosvirsi
tai Laudamus – virsi 726 (ks. seuraava sivu)

* Virsi 726

2. Istuimesi eteen me kiitosuhrin kannamme,
taivaallinen Kuningas, Isä, Kaikkivaltias.
3. Herra, Poika ainoa, Jeesus, uhrikaritsa,
syntiemme kantaja, Kristus, meitä armahda!
4. Syntiemme kantaja, kuule meitä armossa!
Istut Isän rinnalla, siellä meitä puolusta!
5. Pyhä olet ainoa, Herra olet ainoa,
Korkein olet ainoa, Jeesus Kristus, Jumala!
6. Pyhän Hengen voimassa, Isän kirkkaudessa
Kristus, Poika Jumalan, saakoon kaiken kunnian!

Päivän rukous

Rukous

Ensimmäinen lukukappale
E
S

Tämä on Jumalan sana.
Jumalalle kiitos.

Vastausmusiikki tai mietiskelyhiljaisuus

Toinen lukukappale
E
S

Tämä on Jumalan sana.
Jumalalle kiitos.

Päivän virsi
* Evankeliumi
Halleluja-hymni lauletaan evankeliumia ennen ja sen jälkeen.
(jätetään pois paastonaikana tuhkakeskiviikosta lähtien)

Saarna

* Uskontunnustus
Apostolinen uskontunnustus
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

Nikean uskontunnustus
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.

Virsi tai muuta musiikkia
(sanajumalanpalveluksessa uhrivirsi ja kolehti)

Yhteinen esirukous

Rukous

Ilmoitetaan kolehdin kohde.
Mikäli ehtoollista ei vietetä (sanajumalanpalvelus), esirukous päättyy Isä meidän
–rukoukseen ja jumalanpalvelus jatkuu kohdasta Ylistys.

Uhrivirsi

Pyhä Ehtoollinen

Valmistava rukous
… liturgi sanoo: Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle
ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa:

* Pyhä

Rukous ja asetussanat
L

…. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä
kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä,
Pyhän Hengen yhteydessä
kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.

Isä meidän rukous
lausutaan yhteen ääneen.
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 vierustovereille
Ehtoollisleivän murtaminen

* Jumalan Karitsa
*

Ehtoollisen vietto
Kutsu
Ateria

Virsi ja/tai muuta musiikkia
Päätössanat
L Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri kätkeköön henkemme, sielumme ja ruumiimme, koko olemuksemme, iankaikkiseen
elämään.

Kiitosrukous

Rukous

* Ylistys tai ylistysvirsi

Paastonaikana tuhkakeskiviikosta lähtien:

* Herran Siunaus

Ilmoitusasiat
Lähettäminen
(Virsi)

Päätösmusiikki
Rukous jumalanpalveluksen päättyessä
Rakas taivaallinen Isä.
Iloiten kiitän sinua juuri päättyneestä jumalanpalveluksesta.
Sinä vahvistit ja rohkaisit meitä. Pidä nyt huolta ruokkimastasi ja varustamastasi
seurakunnasta. Rohkaise meitä palvelemaan Sinua ja lähimmäisiämme kaikkialla,
minne sinä johdatat.
Kiitos, että olet kanssamme kaikki päivät.
Aamen.
www.loimaanseurakunta.fi

