MESSU SELKOMUKAUTUS
virikemateriaalia messuun
mukautetut osat sinisellä, voidaan muokata käyttötilanteen mukaan
I Johdanto
1. Alkuvirsi
2. Alkusiunaus
L
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S
Aamen, aamen, aamen.
L
Herra olkoon teidän kanssanne.
S
Niin myös sinun henkesi kanssa.
3. Johdantosanat
Johdanto synnintunnustukseen
L
Jumala on.
Jumala on luonut meidät.
Jumala on meidän kanssamme.
Jumala tahtoo meille hyvää.
Rukoilemme turvallisesti Jumalaa.
4. Yhteinen rippi
Synnintunnustus
L+S
Pyhä Jumala.
Tässä olen.
Monet asiat painavat mieltäni.
Olen sanonut pahasti ja
tehnyt väärin.
Se on aiheuttanut murhetta
toisille ihmisille ja sinulle.
Anna syntini anteeksi.
Luotan siihen,
että sinä rakastat minua.
Synninpäästö
L
Jumala on antanut meille
Jeesuksen pelastajaksi.
Siksi Jumala antaa synnit anteeksi.
S
Aamen, aamen, aamen.
Kiitosrukous
5. Päivän psalmi
6. Herra, armahda
S
Herra, armahda meitä.
Kristus, armahda meitä.
Herra, armahda meitä.
7. Kunnia
ja kiitosvirsi
E
Kunnia Jumalalle korkeuksissa,

S

maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.

8. Päivän rukous
L
Rukoilemme.
(Rakas Jumala.
Meidät on kastettu.
Olemme sinun lapsiasi ja
seurakunnan jäseniä.
Pidä meistä aina huolta.
Ole kanssamme.
Vahvista uskoamme.
Auta meitä rakastamaan sinua ja toisiamme.)
Jeesus on Kristus, Jumalan Poika.
Siksi rukoilemme sinua Jumala.
S
Aamen, aamen.

II Sana
9. Ensimmäinen lukukappale
10. Vastaus
11. Toinen lukukappale
12. Päivän virsi
13. Evankeliumi
14. Virsi
15. Saarna
16. 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.
17. Virsi
18. Yhteinen esirukous
L/E
Rukoilemme.
S
Aamen, aamen.

III Ehtoollinen
19. Uhrivirsi
20. Ehtoollisrukous
L
Herra olkoon teidän kanssanne.
S
Niin myös sinun henkesi kanssa.
L
Ylentäkää sydämenne.
S
Ylennämme sen Herran puoleen.
L
Kiittäkäämme Herra, Jumalaamme.
S
Niin on oikein ja arvollista.
Prefaatio
L
Hyvä Jumala, sinä rakastat meitä.
Kiitos, että olet antanut meille Jeesuksen.
Jeesus kuoli puolestamme.
Hän nousi kuolleista.
Hän elää.
Pelastus on totta!
Siitä me kiitämme sinua
seurakunnan ja taivaan enkelien kanssa.
Pyhä
S

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot!
Taivas ja maa on täynnä sinun kirkkauttasi.
Hoosianna korkeuksissa!
Siunattu olkoon hän,
joka tulee Herran nimessä.
Hoosianna korkeuksissa!

Ehtoollisrukous
L
Pyhä Jumala,
kiitos, että olet antanut meille elämän.
Iloitsemme siitä,
että lähetit Poikasi Jeesuksen
pelastamaan maailman.
Jeesus kuoli ristillä,
jotta me saamme syntimme anteeksi.

Hän nousi ylös haudasta,
jotta me saamme elää ikuisesti.
Hän antoi meille ehtoollisen
yhteiseksi kiitosateriaksi.
Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin,
otti leivän, siunasi (+), mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:
Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,
joka annetaan teidän puolestanne.
Tehkää se minun muistokseni.
Samoin hän otti maljan, kiitti (+) ja sanoi:
Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.
Tämä malja on uusi liitto minun veressäni,
joka vuodatetaan teidän puolestanne
syntien anteeksiantamiseksi.
Niin usein kuin te siitä juotte,
tehkää se minun muistokseni.
Me täytämme tämän käskyn,
kun vietämme ehtoollista.
Me julistamme Jeesuksen ristinkuolemaa.
Me uskomme,
että Jeesus on noussut kuolleista
ja astunut taivaaseen.
Me odotamme,
että Jeesus tulee takaisin.

S

Hyvä Jumala,
siunaa meitä Pyhällä Hengelläsi,
että otamme uskossa vastaan
ehtoollisen lahjan,
Kristuksen ruumiin ja veren.
Kiitos suuresta lahjasta,
Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Aamen, aamen, aamen.

21. 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.
22. Herran rauha
L
Herran rauha olkoon teidän kanssanne
S
Niin myös sinun henkesi kanssa.
23. Jumalan Karitsa
S
Jumalan Karitsa,
joka kannat maailman synnin,
armahda meitä.
Jumalan Karitsa,
joka kannat maailman synnin,
armahda meitä.
Jumalan Karitsa,
joka kannat maailman synnin,
anna meille rauha.
24. Ehtoollisen vietto
Kutsu
L
Jeesus sanoo:
Tulkaa minun luokseni.
Ateria
Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis,
sinun puolestasi annettu.
(Aamen.)
Herramme Jeesuksen Kristuksen veri,
sinun puolestasi vuodatettu.
(Aamen.)
Päätössanat
L
Me olemme ottaneet vastaan ehtoollisen,
Kristuksen ruumiin ja veren.
Jeesus Kristus antaa meille ikuisen elämän.
S
Aamen.
25. Kiitosrukous
L
Pyhä Jumala,
kiitos ehtoollisesta.
Sinä rakastat meitä.
Kiitos, että annat meille
voimaa ja rohkeutta elää arjessa.
Me ylistämme sinua, Jeesus Kristus,
kuoleman voittaja ja
uuden elämän antaja.
S
Aamen, aamen.

IV Päätös
26. Ylistys
E
S

Kiittäkäämme Herraa!
Jumalalle kiitos, Halleluja!

27. Siunaus
L

S

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, aamen, aamen.
Lähettäminen
L/E
Jumala on uskollinen.
Luottakaa häneen.
Olkaa valona maailmassa.
Iloitkaa elämästä.
Lähtekää rauhassa.
28. Päätösmusiikki

