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Iltarukous (Vesper) 

Sopivia virsiä ovat esimerkiksi LV 712, 870, 883-889.  

Marian kiitosvirren sijaanvoidaan myös käyttää virttä LV 794. 

Johdanto 

(Pieni kunnia jätetään pois paastonaikana 5. paastonajan sunnuntaista lähtien.) 

 

Virsi 

Psalmi 

 

Psalmi 91 

Joka Korkeimman |suojassa istuu * 

ja Kaikkivaltiaan var|jossa yöpyy, 

se sanoo: ”Herra on minun turva|ni ja linnani, * 

hän on minun Jumalani, johon |minä turvaan”. 

Sillä hän päästää sinut linnus|tajan paulasta, * 

turmiolli|sesta rutosta. 

Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipi|ensä alla; * 

hänen uskollisuutensa on kil|pi ja suojus. 
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Sillä hän antaa enkeleilleen |sinusta käskyn * 

varjella sinua kai|killa teilläsi. 

He kantavat sinua |käsillänsä, * 

ettet jalkaasi |kiveen loukkaisi. 

Sinä kuljet leijonan ja kyy|käärmeen ylitse, * 

sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja |lohikäärmettä. – 

”Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä |hänet pelastan; * 

minä suojelen hänet, koska hän tuntee |minun nimeni. 

Hän huutaa minua |avuksensa, * 

ja minä |vastaan hänelle, 

minä olen hänen tykönänsä, kun hänel|lä on ahdistus, * 

minä vapahdan hänet ja saatan |hänet kunniaan. 

Minä ravitsen hänet |pitkällä iällä * 

ja suon hänen nähdä antamani |pelastuksen.” 

Kunnia Isäl|le ja Pojalle, * 

ja Py|hälle Hengelle 

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina * 

iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen. 

 

Lukukappale 

Lyhyt vastauslaulu 
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Puhe 

Marian kiitosvirsi (Magnificat) 

Antifoni 

 

 

Kiitosvirsi 
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Antifoni toistetaan 
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Vuororukous 

 

 

Esirukous 

 
E Kaikkivaltias Isä, joka joka päivä suot lapsillesi, mitä he tarvitsevat! | Varjele 

pyhä kristillinen kirkkosi tämän maailman turmeluksesta | ja perkeleen vainosta. 

 
E Johdata vallanpitäjät rauhan tielle | ja Jumalan pelkoon. 

 

E Armahda kaikkia kärsiviä, | nosta maahanpainetut ja anna iankaikkinen 

lohdutus Poikasi haavoissa. 
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Päivän rukous 

Herra Jeesus Kristus, joka olet verelläsi lunastanut meidät vapaaksi kaikesta 

synnistä. Sinun nimeesi kastettuina rukoilemme tänä iltahetkenä sinun rauhaasi 

itsellemme ja koko maailmalle, että kaikessa ahdistuksessa varjeltuina 

eläisimme sinun kanssasi ja pääsisimme näkemään valtakuntasi päivän, jolla ei 

ole loppua. Kuule meitä katkeran kärsimisesi ja kuolemasi ja riemullisen 

ylösnousemuksesi tähden! 

 

Isä meidän 

Ylistys 

 

Siunaus 

 

Päätösvirsi 


