Pyhä Messu

Suomen evankelisluterilainen
Lähetyshiippakunta

Sinun alttarisi luota on varpunenkin löytänyt kodin, pääskynen pesäpaikan, jossa se kasvattaa
poikasensa. Miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua sinun huoneessasi! He ylistävät
sinua alati.						
(Psalmi 84:4-5)
Oi Herra Jeesus Kristus, sinä Isän iankaikkinen Sana! Sytytä minussa pyhä
nälkä elämän leipään, joka on ihana sielun ruoka, ja anna sydämeeni pyhä
jano lähteeseen ja elävään veteen, sillä sinun tykönäsi on elämän lähde. Kasta
sydämeni kuiva maa Pyhän Hengen kasteella ja sateella, että sinun sanasi juurtuisi
sydämeeni eikä palaisi tyhjänä, vaan tekisi sydämeni hedelmälliseksi ja tuoreeksi
sinun tuntemisessasi ja kaikissa Hengen hedelmissä. Anna minun sanasta oppia
oikein tuntemaan sinua ja itseäni, minun viheliäisyyttäni ja sinun laupeuttasi,
minun syntiäni ja sinun armoasi, minun köyhyyttäni ja sinun varojasi, minun
heikkouttani ja sinun voimaasi, minun hulluuttani ja sinun viisauttasi, minun
pimeyttäni ja sinun valoasi. Anna minun Marian kanssa valita paras osa ja istua
jalkaisi juuressa oppimassa sinun sanaasi.
								

S =

(Johann Arndt)

Seurakunta

L =	Liturgi
*

=

Seurakunta seisoo

+ =	Voit siunata itsesi pyhässä kasteessa saamallasi ristinmerkillä

Paastonaikana (tuhkakeskiviikosta pitkäperjantaihin, sekä adventtiaikana ensimmäisen
adventtisunnuntain jälkeen) liturgiaan tulevat muutokset on merkitty kunkin kohdan yhteyteen.

1. Alkuvirsi
Ristisaattoa käytettäessä seurakunta seisoo ristin saapuessa kirkkotilaan.
2. Alkusiunaus +

3. Johdantosanat
4. Yhteinen rippi
Synnintunnustus

Halutessaan voi kumartua tai polvistua.
L+S: 	Oi sinä kaikkein armollisin, ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus. Armahda minua,
vaivaista syntistä, ja katsahda puoleeni laupeutesi silmillä, niin kuin sinä katsoit Pietariin,
kun hän oli sinut kieltänyt, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen huoneessa
ja ryöväriin ristinpuussa. Ja anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin
syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin ja ryövärin kanssa saisin
katsella pyhiä kasvojasi taivaissa iankaikkisesti.
.

tai: 	Minä vaivainen syntinen ihminen, joka olen syntynyt syntisestä sukukunnasta,
olen isieni kanssa monella tavoin syntiä tehnyt. En ole rakastanut sinua yli kaiken enkä
lähimmäistäni niin kuin itseäni. Ajatuksilla, sanoilla ja töillä olen pyhän tahtosi rikkonut ja
tiedän sen vuoksi ansainneeni iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitset, kuin
sinun pyhä vanhurskautesi vaatii ja minun syntini ovat ansainneet.
	Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luvannut armosi ja laupeutesi kaikille niille,
jotka tahtovat tehdä parannuksen ja sydämen uskossa paeta tutkimattoman laupeutesi ja
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen turviin. Tähän laupeuteesi minä luotan ja rukoilen
turvallisesti: ole minulle tämän lupauksesi mukaan armollinen ja laupias ja anna kaikki syntini
anteeksi pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi.
tai:	Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä. Me tunnustamme sinulle syntimme, joilla
olemme ansainneet vihasi ja rangaistuksesi. Katso armollisesti meihin ja anna meille syntimme
anteeksi rakkaan Poikasi, Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden.
tai:	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.
tai:
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni.
Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka
silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi.
Sen tähden, Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja
anna lankeemukseni anteeksi. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi.
Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni.Jumala, luo minuun
puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki.
Synninpäästö (+)

Kiitosrukous

S: 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.
(Ps. 103 : 1-3)

5. Päivän psalmi
Päivän psalmi voidaan laulaa tai lukea. Seurakunta voi yhtyä psalmin päättävään pieneen kunniaan:
S:

Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

6. Herra, armahda (Kyrie)
Voidaan toteuttaa myös liturgin ja seurakunnan vuorolauluna (Kyrie-litania), jolloin seurakunnan
vastauksena kyrie lauletaan kolmessa osassa rivi kerrallaan.

*7. Kunnia (Gloria) ja kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle

(jää pois paastonaikana)

*Kiitosvirsi

8. Päivän rukous (Collecta)

- rukous

*9. Ensimmäinen lukukappale (i lectio)
E:	Tämä on Jumalan sana.
S:
Jumalalle kiitos!
*10. Vastaus

*11. Toinen lukukappale (ii lectio)
E:	Tämä on Jumalan sana.
S:
Jumalalle kiitos!

12. Päivän virsi (Graduale)
Virren aikana alkaa pyhäkoulu.
*13. Evankeliumi (Evangelium)
Lukija ilmoittaa päivän evankeliumin.

Päivän evankeliumi luetaan.
L:	Tämä on pyhä evankeliumi.
S:	Ylistys sinulle, Kristus.
14. Saarna (Homilia)
*15. Uskontunnustus (Credo)
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. (+)

16. Kirkolliset ilmoitukset
17. Uhrivirsi (Offertorium)
Virren aikana kerätään kolehti seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi.
18. Yhteinen esirukous (Oratio universalis)

- rukous

19. Ehtoollisrukous (Prex eucharistica)

Prefaatio
*Pyhä (Sanctus)

Rukous ja asetussanat
Halutessaan voi polvistua.

20. Isä meidän (Pater noster)

(paastonaikana lausutaan)

21. Herran rauha (pax domini) ja leivän murtaminen (fractio panis)

Leipä murretaan.
L: Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen.
S: Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, sillä me kaikki tulemme osallisiksi
tästä yhdestä leivästä.
22. Jumalan Karitsa (Agnus Dei)

23. Ehtoollisen viettäminen (Communio)
Ehtoollisen viettoon liittyvät ohjeet löytyvät messuvihon takakannesta.
Voit halutessasi rukoilla ennen ehtoollista: Herra, on totta, etten ole sen arvoinen, että tulisit
minun kattoni alle, mutta minä tarvitsen sinun apuasi ja armoasi. Sinä kutsut minut
pöytääsi ja sanot minulle, arvottomalle, että saan kaikki syntini anteeksi sinun ruumiisi
ja veresi kautta, jos syön ja juon sen tässä sakramentissa. Rakas Herra, sinun sanasi on
varma, sitä minä en epäile, ja siksi syön ja juon sinun kanssasi. Tapahtukoon minulle
sanasi mukaan.
(Martti Luther)
tai: Herra, sinun kaikkein pyhimmän ruumiisi ja kalliin veresi hiili pyhittäköön, valaiskoon ja parantakoon alhaisen sieluni ja ruumiini; keventäköön suuren syntikuormani;
suojelkoon minua kaikkea paholaisen vaikutusta vastaan; poistakoon minusta ja torjukoon pahat ja kelvottomat tavat; enentäköön sinun armoasi ja johtakoon sinun valtakuntaasi. Sillä välinpitämättömänä en astu sinun eteesi, Kristus Jumala, vaan rohkeasti
turvaan sanomattomaan hyvyyteesi.
(Johannes Krysostomos)
Ehtoollisen jälkeen: Suo, että minä pyhän ruumiisi ja veresi varjelemana eläisin pyhyydessäsi
ja aina muistaisin armoasi enkä koskaan eläisi itselleni, vaan sinulle, Herrallemme ja hyväntekijällemme, ja niin lähdettyäni iankaikkisen elämän toivossa tästä elämästä pääsisin
ikuiseen lepoon, jossa juhlavierasten riemu on lakkaamaton ja kasvojesi sanomatonta
kauneutta näkevien ihastus on loppumaton, sillä sinä, Kristus Jumalamme, olet sinua
rakastavien totinen toivo ja sanomaton ilo ja sinulle ylistystä veisaavat kaikki luodut
iankaikkisesti.
(Basileios Suuri)

“Minä kohotan pelastuksen maljan
ja huudan avukseni Herran nimeä.”
(Ps. 116:13)

*Simeonin kiitosvirsi (Nunc dimittis)
Ehtoollisenvietto voidaan päättää Simeonin kiitosvirrellä.

*24. Kiitosrukous ehtoollisen jälkeen

-

rukous

		

		

Luuk. 2: 29-32

*25. Ylistys (Benedicamus)

Paastonaikana:

*26. Herran siunaus (Benedictio)

*27. Lähettäminen
L:	Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.
28. Päätösvirsi

Ristisaattoa käytettäessä seurakunta seisoo prosession poistuessa kirkkosalista.

R ukous

jumalanpalveluksen jälkeen

Pyhä Jumala, sinun sanallasi ovat taivaat tehdyt ja kaikki niiden
joukot sinun suusi hengellä. Salli sanasi hyvän siemenen versoa ja
kasvaa meissä uutta elämää, uskon lujuutta ja kaikkia hyviä töitä sinun
tahtosi mukaan, että emme olisi vain sanan kuulijoita vaan myös sen
tekijöitä. Vahvista meitä iankaikkisen elämän toivossa aina siihen
päivään asti, jolloin kokoat kansasi kirkkautesi valtakuntaan. Aamen.

“Nämä ovat päässeet suuresta
ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa
ja valkaisseet ne Karitsan veressä.”
(J ohanneksen

ilmestys

7:14)

TERVETULOA JUMALANPALVELUKSEEN !
Kolmiyhteinen Jumala itse kutsuu ja kokoaa armossaan ihmisiä yhteyteensä. Jumala puhuu
meille sanassaan ja kutsuu meidät aterialleen. Pyhällä ehtoollisellaan Kristus antaa meille
leivässä ja viinissä todellisen ruumiinsa ja verensä syntien anteeksiantamiseksi. Kristus liittää meidät itseensä ja hänessä tulemme liitetyiksi seurakunnan yhteyteen.
Ehtoollisyhteyden edellytys on tahto elää opillisessa yksimielisyydessä ja keskinäisessä
rakkaudessa (1.Kor.10:16). Ehtoolliselle osallistuminen tällä alttarilla osoittaa halun sitoutua Lähetyshiippakunnan perustana olevalle raamatullis-tunnustukselliselle opetukselle.
Ehtoollinen jaetaan Lähetyshiippakunnan seurakuntien jäsenille ja muille luterilaisille,
jotka:
*
*
*
*

ovat kastetut ja konfirmoidut, tai ehtoollisopetuksen saaneet;
uskossa ja elämässä tahtovat seurata Pyhää Raamattua ja luterilaista
tunnustusta;
katuvat omia syntejään ja tulevat ehtoolliselle saadakseen anteeksi ja voidakseen
antaa anteeksi;
uskovat nämä sanat ”teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien
anteeksiantamiseksi”.

Kasteoppilaat ja toisiin kristillisiin tunnustuskuntiin kuuluvat voivat tulla siunattaviksi.
Alttarille polvistuttaessa siunauspyyntö ilmaistaan asettamalla oikea käsi vasemmalle
olkapäälle.
Lapset voi tuoda siunattaviksi.
Jos sinulla on kysyttävää ehtoollisen vietosta, ota yhteyttä messussa palvelevaan pastoriin
ennen jumalanpalveluksen alkua tai sen jälkeen.

”Kovin mielelläni olisin kelvollinen. Ehtoolliselle en kuitenkaan tule kelvollisuuteni varassa, vaan
sinun sanasi ja käskysi tähden, koska mielelläni olisin sinun opetuslapsesi. Kelvollisuuteni taas on mitä
on.”
(Martti Luther: Iso Katekismus)

Tämä seurakunta toimii osana Suomen evankelisluterilaista
lähetyshiippakuntaa. Lähetyshiippakunta on perustettu
luterilaisen uskon ja seurakuntaelämän säilyttämistä,
vahvistamista ja levittämistä varten. Lisätietoja: www.lhpk.fi

