
JUURIMESSU





L = liturgi
S = seurakunta

Messun vuoropuheluosat lausutaan, ei lauleta.

Messussa saa istua koko ajan, halutessaan voi nousta seisomaan evankeliumin ja 
ylistysvirren aikana, ylistyksen eleenä. 

Uskontunnustus (vaeltaen)

Alkuvirsi   



Alkusiunaus

L: Olemme tässä sinun nimessäsi, Luoja. 
Kokoonnumme yhteen sinun nimessäsi, Kristus. 
Lepäämme tässä sinun nimessäsi, Pyhä Henki.
S: Aamen.
L: Sinä siunaat meitä, Jumalamme.
S: Me siunaamme toinen toisiamme.

Johdanto  

Luojan ilo
(Kuunnellessasi voit seurata laulun sanoja käsiohjelman lopusta.)

Herra armahda

L: Jumala, sinä joka kuulet, armahda meitä.
S: Jumala, sinä joka kuulet, armahda meitä.
L: Jumala, sinä joka näet, armahda meitä.
S: Jumala, sinä joka näet, armahda meitä.
L: Jumala, sinä joka tunnet meidät, armahda meitä.
S: Jumala, sinä joka tunnet meidät, armahda meitä.

Kunnia

L+S: Alkuvoimien Jumala, kunnia sinulle. 
Kunnia sinulle kurkiaurojen korkeuksissa, 
kunnia sinulle matalalla juuristoissa. 
Kunnia sinulle äidillisestä sylistäsi.

 



Kiitosvirsi  

1. lukukappale ja hetki hiljaisuutta



Vastauslaulu 

2. lukukappale ja hetki hiljaisuutta



Päivän virsi  



Evankeliumi

Saarna

Synnintunnustus



Synninpäästö

S: Aamen.

Uskontunnustus 

Virsi 

Esirukous



Kolehti  

Ehtoollisrukoukset

L: Käykäämme viettämään pyhiä salaisuuksia.
S: Kaipaamme kohdata sinut, Jumala, joka ruokit meidät.
L: Annamme sinun nostaa meidät kohti sinua.
S: Sitä me pyydämme, ja sinä nostat meidät valoosi.



L: Kiitämme sinua, Jumala.
S: Kiitämme sinua, joka olet Pyhä, Väkevä ja Kuolematon.
L: Sinä olet kutsunut meidät olemaan olemassa.
S: Olkoon koko olemassaolomme kiitosta sinulle.  
L: Ylistämme sinua enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.
S: Ylistämme sinua edeltä menneiden rakkaittemme kanssa.

Pyhä

L+S: Pyhä, Pyhä, Pyhä,
Kaikessa läsnä oleva Jumala, sinua me palvomme!
Sinun kunniasi täyttää metsät ja kalliot.
Sinun kunniasi täyttää laaksot ja tunturit.
Sinun kunniasi täyttää meret ja erämaat.
Hoosianna! Korkeus ylistää sinua.
Siunaus on sen yllä, joka sinun nimessäsi saapuu, Jumala.
Hoosianna! Korkeus ylistää sinua.
Me ylistämme sinua, Jumala.

Ehtoollisen asettaminen  

Isä meidän -rukous

Rauhan toivotus

L: Jumalan rauha olkoon meidän kanssamme.
L+S: Jumalan rauha olkoon kaikkien ihmisten kanssa. 
Jumalan rauha olkoon kaiken luodun kanssa.

Rauhankatseen vaihtaminen

Leivän murtaminen

L: Tämä leipä on maan lahja meille.
S: Maan lahja on pyhä.
L: Tämä leipä on Jumalan lahja meille.
S: Jumalan lahja on pyhä.
L: Tässä leivässä Kristus itse on läsnä.
S: Me murramme ja syömme tätä yhteistä leipää ja tulemme yhdeksi ruumiiksi.



Jumalan Karitsa

L: Ylistämme Kristusta, joka on tässä ja koskettaa meitä.
S: Kristus, sinä joka kannat maailman synnin, armahda meitä.
Kristus, sinä joka kannat maailman pahuuden, armahda meitä.
Kristus, sinä joka kuolit ja joka elät, anna meille rauha.

Ehtoollisen vietto  

Anna virsi virteheni
(Kuunnellessasi voit seurata laulun sanoja käsiohjelman lopusta.)

Ehtoollisen päätössanat



Ylistysvirsi  

Siunaus 

S: Aamen.



Päätösvirsi  



Luojan ilo

Käsissäsi käärittelit,
sormissasi soljuttelit,
haavehista hahmottelit,
sätehistä sommittelit.
Kudoit kaikkein kaunehimman,
ilmi saatoit ihmislapsen.

Lausuit loimet loistaviksi,
kutehet kimaltaviksi.
Värit löysit läikkyvimmät,
valolankaset valitsit;
ihanimman ihmehesi,
henkäyksen hengestäsi.

Silmäelit, suuri Luoja,
työtä kättesi suloista.
Hyväksi sen varsin virkoit,
kallihiksi kaiken meissä:
kuvaksesi kuultavaksi,
omaksesi armahaksi.

Sävelvirran vierittelit,
taputtelit tahdin meille.
Elon hetket helkyttelit,
vuodet vuolit, päivät piirsit.
Itse annoit askeleesi,
jalanjälkesi, Jumala.
Oomme laulu laulustasi,
liekki lämmin liekistäsi,
silmäteräsi, Jumala,
ilosi, ikuinen Luoja.

Anna virsi virteheni

Kiesukseni, kunhan kuljet
näitä surkehia saloja,
kulje kautta kurjan rannan,
viertä vaikehien vesien.
Katso kerran, katso kaksi
laialta lahen leveän.
Katso rannat rauhaisiksi,
katso korvet kaunihiksi.
Katso lohtu lainehille,
toivo tuskan tantereille.

Mont' on murhetta minulla,
yksi ikuinen ikävä,
soiden vettä synkeämpi,
taivon kantta kirkkahampi.
Yks' on toivo toivossani,
vielä viimeinen, väkevä,
yksi elo ainokainen
ennen tuonen tummaa yötä.
Yksi lempi läikkyväinen
ylitse ilon ja itkun.

Katso, Kiesus, kaikkeani
laialta lahen leveän.
Rannalta rujon eloni
sana virki voimakseni.
Anna virsi virteheni,
vielä viimeinen, väkevä,
suurempi suruja syömen,
ilman ääriä isompi.
Anna virsi väkevämpi
itse tuonen tummaa yötä.




