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Esirukous seurakunnan vastauksella 
 

 

 

L Rukoilkaamme. | Kaikkivaltias, laupias Jumala! | Ajasta aikaan sinä osoitat hyvyyttäsi 

ihmislapsille. Tänäkin päivänä olet avannut meille sanasi armoaarteet ja antanut virvoitusta 

sielullemme. | Kiitos ja ylistys olkoon siitä sinulle, Jumalamme! | Me rukoilemme sinua.  

S Herra, armahda meitä. 

L Me rukoilemme sinua: | varjele keskuudessamme Poikasi Jeesuksen Kristuksen valtakunta. Anna 

seurakunnallesi uskollisia opettajia ja paimenia. Siunaa piispaamme NN:ää. Säilytä aina 

keskuudessamme kallis, autuaaksitekevä evankeliumisi ja pyhät sakramenttisi. | Vuodata 

rakkauden ja yksimielisyyden henki niihin, jotka tunnustavat sinun nimeäsi. Suojele ja vahvista 

niitä, joita vainotaan ja surmataan sinun sanasi ja poikasi Jeesuksen Kristuksen todistuksen 

tähden.| Me rukoilemme sinua.  

S Herra, armahda meitä. 

L Laupias Isä, joka tahdot, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat totuuden tuntoon! | Avaa 

ovet evankeliumin sanomalle kaikkien kansojen keskuuteen. Kirkasta Vapahtaja Israelin kansalle ja 

johdata se parannukseen. Anna menestys seurakuntiemme lähetystyölle. | Vedä luoksesi ne, jotka 

ovat sinusta vieraantuneet. | Me rukoilemme sinua.  

S Herra, armahda meitä.  

L Suojele ja siunaa isänmaatamme ja kansaamme ja kaikkia täällä asuvia. | Osoita armosi 

runsautta valtakuntamme päämiehelle, hallitukselle ja eduskunnalle ja kaikille niille, joille olet 

uskonut valtaa. Anna heille viisautta ja voimia hallita oikein maatamme, että me Jumalan pelossa 

voisimme viettää levollista ja rauhallista elämää. | Yhdistä kansat sovinnon siteillä. Varjele sodasta, 

kapinasta ja veritöistä. | Me rukoilemme sinua. 

S Herra, armahda meitä. 
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L Siunaa ja suojele koteja. | Varjele aviopuolisot rakkaudessa, uskollisuudessa ja 

anteeksiantamuksessa. Sulje armoosi lapset, että he kasvaisivat sinun ominasi. Johdata 

naimattomat ja yksinäiset viisaan kutsumuksesi mukaan ja ruoki armosi yltäkylläisyydellä. | Opeta 

kaikkia kastettuja kuolemaan synnille ja elämään vanhurskaudelle. Varjele meidät puhtaina 

vaelluksessa. | Me rukoilemme sinua.  

S Herra, armahda meitä. 

L Siunaa maan hedelmä. Anna suotuisat ilmat. | Opeta meitä kiitollisella mielellä nauttimaan hyviä 

lahjojasi. Varjele meitä kulkutaudeista, tulipaloista ja tulvista, pahasta äkillisestä katumattoman 

kuolemasta. | Me rukoilemme sinua.  

S Herra, armahda meitä. 

L Sinä, leskien turva, orpojen isä ja murheellisten lohduttaja, | katso kaikkien niiden puoleen, jotka 

ovat ahdistuksissa ja tuskassa, armahda köyhiä, vankeja, sairaita ja kuolevia.  

[Lausuen:] Kuule, Herra, seurakuntasi rukoushuokaukset. (Hiljaisuus ja seurakunnan 

esirukouspyynnöt)  

Suojaa, vahvista ja lohduta, Herra. | Langenneet nosta jälleen, ja niitä, jotka armossa ovat, varjele 

etteivät lankeaisi! | Me rukoilemme sinua.  

S Herra, armahda meitä. 

L Jumala ja Vapahtajamme! | Kun aikamme tulee ja viimeinen hetkemme lyö, auta meitä, 

horjumatta uskossa turvautumaan Poikaasi, joka on meidän edestämme kuollut ja noussut ylös. | 

Valmista meitä autuaalliseen kuolemaan ja vanhurskasten ylösnousemiseen päivien lopussa, että 

me kaikkien autuaitten kanssa saisimme riemuiten käydä taivaallisen valtakuntasi hääsaliin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


