Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet!
Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman,
hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Siionille:
Sinun Jumalasi on nyt kuningas!”
Jes. 52:7
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I JOHDANTO
* Alkusoitto, ristikulkue ja alkuvirsi 170:1,2 Jumala ompi linnamme
1. Jumala ompi linnamme
ja vahva turva aivan,
on miekkamme ja kilpemme
ajalla vaaran, vaivan.
Se vanha vainooja,
kavala, kauhea,
on kiivas, kiukkuinen
ja julma, hirmuinen.
Vain Herra hänet voittaa.

2. On turha oma voimamme
vääryyden valtaa vastaan.
Me turman vallat voitamme
Herrassa ainoastaan.
Hän, Kristus, kuningas,
on voitonruhtinas,
lyö joukot helvetin,
ne tallaa jalkoihin
ja voiton meille saattaa.

Alkusiunaus
L: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

L: Herran rauha olkoon teidän kanssanne.

Johdantosanat
Virkaanasettamispuhe
Viranhoitomääräyksen lukeminen

Yhteinen rippi
Synnintunnustus (nro 704)
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.
Synninpäästö

Päivän psalmi

Ps. 46: 2–8

Herra armahda

S
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Kris - tus, Kris - tus, ar- mah-da mei- tä.
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Kunnia ja kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle 727:1,2,4
E: Kunnia Jumalalle korkeuksissa,
S: maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.

1. Me ylistämme Jumalaa,
Isäämme taivaallista.
Ja luomakunta kumartaa
Luojaansa voimallista.
On kaiken yllä kirkkaus,
ja Herran pyhyys, rakkaus
säteilee kaikkialle.
2. Me ylistämme Jeesusta,
hän syntyi veljeksemme.
Hänessä itse Jumala
näin tuli keskellemme.

On kaiken yllä kirkkaus,
on Kristus taivaan vastaus
kansalle kaipaavalle.
4. Me ylistämme Henkeä,
ihmettä, salaisuutta.
Hän elämän tuo ylhäältä,
sanalla luo hän uutta.
On kaiken yllä kirkkaus,
ja Hengen voima, valkeus
luo tietään kaikkialle.

Päivän rukous

II SANA
Ensimmäinen lukukappale
E: Tämä on Jumalan sana.
S: Jumalalle kiitos.

Jer. 15:19–21

Vastausmusiikki
Toinen lukukappale
E: Tämä on Jumalan sana.
S: Jumalalle kiitos.

Room. 5:1–11

Päivän virsi 932:1,2 Oi ihmeellistä armoa
1. Oi ihmeellistä armoa,
kun löysit eksyneen.

Nyt uusin silmin nähdä saan.
Nyt katson Jeesukseen.

2. Vain armo murtaa syntisen
ja rauhan lahjoittaa.
Voi suurta päivää ihmeiden!
Sain armon oivaltaa.

Amazing grace!
How sweet the sound,
that saved a wretch like me!
I once was lost, but now am
found, was blind, but now I see.

* Evankeliumi
Matt. 16:1–4
E: Tämä on pyhä evankeliumi.
S: Jumalalle kiitos.
Saarna: ”Miten voin löytää armollisen Jumalan?”,
jonka yhteydessä lauletaan virttä 949,
seurakunta laulaa mukana kertosäkeistössä
(ks. päätösvirsi)

III VIRKAAN ASETTAMINEN
Uskontunnustus
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.

Lupaukset
Virkaan asettaminen

Virkaan lähettäminen
Toimituslaulu 833:1,2 Laskeudu tänne, Pyhä Henki

2. Kun hänet kutsuit työhön kirkossamme
ja palvelemaan seurakunnassamme,
niin anna voimaa työhön arkiseen,
ihmisten kohtaamiseen jokaiseen, jokaiseen.

Yhteinen esirukous, rukousta jaksotetaan soitinmusiikilla

IV EHTOOLLINEN
Uhrivirsi 907 Onko suurempaa ihmettä
Kolehti: Hiippakunnallinen kolehti diakoniatyön tukemiseen

1. Onko suurempaa ihmettä
kuin minkä teki hän,
kun hän meitäkin rakasti
ja antoi elämän.

2. Hänet tuomittiin. Ristille
myös viimein naulittiin.
Minun tähteni, sinunkin,
hän kerran kuoli niin.

Voi hänen rakkauttaan,
voi hänen rakkauttaan.
Koko maailman syntejä
hän kantoi harteillaan.

Voi hänen rakkauttaan…

3. Hänen eteensä tulla saa
nyt aivan jokainen.
Hän on kantanut taakkamme,
voi päivää ihmeiden.
Voi hänen rakkauttaan…

Ehtoollisrukous
Vuorolaulu
L: Herra olkoon teidän kanssanne.

L: Ylentäkää sydämenne.

L: Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme.

Prefaatio
* Pyhä

S

Py- hä, py - hä, py- hä

Tai - vas ja maa on

Her - ra

Se - ba - ot!

täyn-nä kirk-ka-ut - ta

- si,

Hoo - si- an - na kor- ke - uk - sis - sa!

Siu- nat-tu ol-koon hän, jo-ka tu-lee Her-ran ni- mes- sä

Hoo - si- an - na kor- ke - uk - sis - sa!
Rukous ja asetussanat
S: Me julistamme hänen kuolemaansa. Me todistamme hänen
ylösnousemustaan. Me odotamme hänen tulemistaan kunniassa.

Isä meidän

Herran rauha
L: Herra rauha olkoon teidän kanssanne.

* Jumalan Karitsa

*S

Ju - ma - lan Ka -

rit - sa, jo - ka kan - nat

maa - il - man syn-nin, ar - mah-da mei - tä.

Ju - ma - lan

Ka -

rit - sa,

jo - ka kan - nat

maa - il - man syn - nin, ar - mah-da mei - tä.

Ju - ma - lan Ka -

rit -

sa, jo - ka kan - nat

maa - il-man syn-nin, an - na meil-le rau - ha.

Ehtoollisen vietto
Tarjolla myös gluteenitonta leipää ja alkoholitonta viiniä.

Ehtoollismusiikkia
Kiitosrukous

V PÄÄTÖS
* Päätösylistys
E: Kiittäkäämme Herraa!
S: Jumalalle kiitos. Halleluja!

* Siunaus

Lähettäminen
* Päätösvirsi 949 Kirkko olkoon niin kuin puu
ja ristikulkue

2. Kirkko tämä olkoon puu,
nyt torin keskelle se nouskoon.
Pesän linnuille se suokoon,
ohikulkijoille suojan.
Niin kuin puu nyt kirkko olkoon,
kasvakoon se kulman taakse,
ja kun kaukaa kotiin saavun,
syliin sulkekoon se hellään.
Puu, istutettu…

3. Kirkko olkoon niin kuin puu,
se saakoon kasvaa, missä
tahdot.
Näyttäköön se meille suuntaa
kohti taivasta, oi Herra.
Hedelmän ja varjon suokoon,
sekä lämpöä ja voimaa.
Kirkko nimeäsi kantaa,
elämää puu meille tuokoon.
Puu, istutettu…
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Jeesus sanoi: olen kanssasi joka päivä.
Siunatkoon sinua Jumala, maailman Luoja.
Kulkekoon kanssasi Jumalan Poika.
Johtakoon Pyhä Henki elämääsi rakkaudella.

