
Yhteinen rippipalvelus 

Yhteinen rippipalvelus voidaan toimittaa välittömästi messuun liittyen, erikseen ennen messun 

alkua tai messusta irrallaan esimerkiksi pyhäpäivän aattona. 

Johdanto 

L Isän ja (+) Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

S Aamen. 

L Herran rauha olkoon teidän kanssanne. 

S Niin myös sinun henkesi kanssa. 

L Olemme tulleet tänne tunnustamaan Jumalan edessä syyllisyytemme ja pyytämään hänen 

anteeksiantamustaan. Kuulkaa, mitä Kristus on antanut kirkolleen! Herramme Jeesus Kristus sanoo 

Pietarille: ”Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, 

se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.” Ja 

opetuslapsilleen Herra sanoo: ”Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat 

anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.” 

Psalmi 

L Rukoilkaamme 

Psalmi 51 

Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; 

pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. 

Pese minut puhtaaksi rikoksestani, 

puhdista minut synnistäni. 

Sillä minä tunnen rikokseni, 

ja minun syntini on aina minun edessäni. 

Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, 

tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. 

Jumala, luo minuun puhdas sydän 

ja anna minulle uusi, vahva henki. 

Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, 

äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. 

Anna minulle jälleen autuutesi ilo, 

ja tue minua alttiuden hengellä. 

Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; 

särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. 

  



Psalmi 130 

Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. 

Tarkatkoot sinun korvasi minun rukousteni ääntä. 

Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, 

Herra, kuka silloin kestää? 

Mutta sinun tykönäsi on anteeksiantamus, 

että sinua peljättäisiin. 

Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, 

ja minä panen toivoni hänen sanaansa. 

Minun sieluni odottaa Herraa 

hartaammin kuin vartijat aamua,  

kuin vartijat aamua. 

Pane toivosi Herraan, Israel. 

Sillä Herran tykönä on armo, 

runsas lunastus hänen tykönänsä. 

Ja hän lunastaa Israelin 

kaikista sen synneistä. 

S Aamen. 

Rippipuhe 

Esimerkiksi jonkin Katekismuksen kohdan pohjalta. 

Synnintunnustus 

L Tutkikaamme tilaamme ja sydämemme syyllisyyttä Jumalan edessä. 

(Hiljaisuus) 

L Nöyrtykää Jumalan edessä ja tunnustakaa Herralle syntinne. 

Ripittäytyjät polvistuvat tai painavat päänsä. Voidaan käyttää jotakin messukaavan 

synnintunnustusta tai seuraavia. 

1. Kaikkivaltias Jumala, armollinen Isä. Minä köyhä, kurja, syntinen ihminen tunnustan sinulle 

kaikki syntini ja pahat tekoni, jotka olen tehnyt ajatuksin, sanoin ja teoin. Niillä olen vihastuttanut 

sinut ja ansainnut rangaistuksesi nyt ja iankaikkisesti. Sydämestäni kuitenkin kadun niitä ja pyydän 

sinun pohjattoman armollisuutesi ja rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen viattoman, katkeran 

kärsimyksen ja kuoleman tähden, että tahtoisit olla minulle, köyhälle ja syntiselle ihmiselle 

armollinen ja laupias, antaa minulle kaikki syntini anteeksi ja Pyhän Henkesi voimaa elämäni 

parantamiseksi. Aamen. 

2. Minä, köyhä syntinen, tunnustan edessäsi, taivaallinen Isäni, että olen tehnyt raskaasti ja monella 

tavalla syntiä, en ainoastaan ulkoisia, karkeita pahoja tekoja, vaan sisäisestä, synnynnäisestä 

sokeudestani johtuen epäuskolla, epäilyksellä ja väärällä arkuudella, kärsimättömyydellä, 

ylpeydellä, ahneudella, saituudella ja salatulla kateudella, vihalla ja pahalla tahdolla ja myös muilla 



pahoilla himoilla aiheutettuja syntejä, jotka sinä, minun Herrani ja Jumalani, täysin tunnet ja joita 

en itse voi koskaan niin täydellisesti tuntea kuin sinä. Kadun näitä syntejä kovasti ja kärsin niistä. 

Pyydän sen vuoksi sydämestäni armoa sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta ja rukoilen: anna 

minulle Pyhä Henkesi elämäni parantamiseksi. Aamen. 

L Jumala olkoon teille armollinen ja vahvistakoon uskoanne. Pyhän Jumalan edessä kysyn 

jokaiselta teistä: Tunnustatko, että olet tehnyt syntiä, ja kadutko syntejäsi, vastaten ”Minä 

tunnustan”? 

S Minä tunnustan. 

L Toivotko syntiesi anteeksiantamusta Jeesuksen Kristuksen nimessä, vastaten: ”Minä toivon”? 

S Minä toivon. 

L Uskotko, että anteeksiantamus, jonka sinulle julistan, on Jumalan anteeksiantamus, vastaten: 

”Minä uskon”?  

S Minä uskon. 

A Synninpäästö jokaiselle ripittäytyjälle erikseen 

L Niin kuin uskotte, niin tapahtukoon teille. Sen käskyn nojalla, jonka Herra on antanut kirkolleen, 

julistan Hänen seurakuntansa palvelijana teille Jumalan armon. Tulkaa ja ottakaa vastaan Hänen 

anteeksiantamuksensa! 

Ripittäytyjät polvistuvat alttarin ääreen. Pappi laskee kätensä ripittäytyjän pään päälle. 

[Ripittäytyjä sanoo papille etunimensä ja pappi antaa synnistäpäästön nimeltä mainiten.] 

L (Jokaiselle erikseen:) Minä annan sinulle syntisi anteeksi. 

L (Yhteisesti polvistuneille:) Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

S Aamen. 

L Menkää Herran (+) rauhaan! 

Ripittäytyneet palaavat paikalleen ja istuutuvat. Jos kaikki ripittäytyjät eivät mahdu polvistumaan 

samaan aikaan, polvistuvat seuraavat ripittäytyjät näiden jälkeen ja pappi toistaa sanat heille. 

B Synninpäästö kaikille yhteisesti 

L Niin kuin uskotte, niin tapahtukoon teille. Sen käskyn nojalla, jonka Herra on antanut kirkolleen, 

annan Hänen seurakuntansa palvelijana kaikki teidän syntinne anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän 

Hengen nimeen.  

S Aamen. 

L Menkää Herran (+) rauhaan! 

Mikäli rippipalveluksen jälkeen vietetään messu, voidaan tästä jatkaa suoraan messun 

alkutervehdykseen. Synnintunnustus ja synninpäästö jäävät tällöin messun kaavasta pois 

Kiitosrukous 



L Jumalan sana sanoo: ”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa 

Jeesuksessa ovat.” (Room. 8:1) Ja: ”Niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen 

armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän 

siirtää meistä rikkomuksemme. Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa 

pelkääväisiänsä.” (Ps. 103:11–13) Ja vielä: ”Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne 

lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.” (Jes. 1:18) 

L Kiittäkäämme Herraa. 

Ripittäytyjät nousevat seisomaan. 

Psalmi 103 

Kiitä Herraa, minun sieluni, 

ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. 

Kiitä Herraa, minun sieluni, 

äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, 

hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi 

ja parantaa kaikki sinun sairautesi, 

joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta 

ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, 

joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, 

niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. 

Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. 

Kiitä, minun sieluni, Herraa.  

Kunnia Isälle ja Pojalle  

ja Pyhälle Hengelle, 

niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, 

iankaikkisesta iankaikkiseen. 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. 

Päätös 

L Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne 

ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä 

kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. (1. Tess. 5: 23-24) 

L Siunatkoon ja varjelkoon teitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika (+) ja Pyhä Henki. 

S Aamen 


