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Alkumusiikki 

Alkusiunaus ja johdantosanat 

Yhteinen rippi 

 

Synnintunnustus VIRSI 970 

 

1. Ristin alla laulamalla 
ymmärtää nyt yritän 
suruasi, kipuasi, 
Jeesus, Vapahtaja. 
 

2. Ristin alla laulamalla 
hämmästellen ymmärrän 
lempeyttäsi, rakkauttasi, 
Jeesus, Vapahtaja. 

 

 

3. Ristin alla laulamalla 
syntini nyt tunnustan. 
Anteeksi niin paljon annat, 
Jeesus, Vapahtaja. 
 

4. Ristin alla laulamalla 
kiittää voin nyt sinua. 
Olet minun puolellani, 
Jeesus, Vapahtaja. 

Synninpäästö 

 

Herra armahda 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnia 

E Kunnia Jumalalle korkeuksissa, 
 

 

 

I JOHDANTO 

 



 

Kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle 135 

 

1. Jumala loi auringon, kuun 
ja järvet ja puut, ihmiset myös. 
Jumalan on taivas ja maa. 
Herraa me tahdomme kiittää. 
Herralle riemulla laulamme kiitosta. 
Herra, me kiitämme nimeäsi. 

2. Jeesukselle virtemme soi, 
hän kuolemallaan elämän toi. 
Luonamme hän täällä nyt on. 
Herraa me tahdomme kiittää. 
Herralle riemulla laulamme kiitosta. 
Herra, me kiitämme nimeäsi. 

3. Henkensä hän heikoille suo 
ja keskellemme lämpöä luo. 
Taivas jo on luonamme näin. 
Herraa me tahdomme kiittää. 
Herralle riemulla laulamme kiitosta. 
Herra, me kiitämme nimeäsi. 

 

Päivän rukous 

  



 

 

 
Päivän virsi 53 

1. Nuori neitsyt Maria 
hämmästyen kuuli: 
”Tulet Herran äidiksi, 
hän on Kristus suuri.” 
 

2. Nuori neitsyt Maria 
tallin suojaan rientää. 
Seimeen syntyy poikansa, 
kumarretaan pientä. 
 

3. Nuori äiti Maria 
kuulee lupaukset, 
uskoo, että täyttyvät 
kaikki ennustukset. 

4. Herran äiti Maria 
suurta tuskaa kantaa, 
itkien hän poikansa 
ristinpuuhun antaa. 
 

5. Herran äiti Maria 
riemastuen kuuli: 
”Jeesus elää!” Voiton sai 
Vapahtaja suuri. 

 

 

 

Evankeliumi Luuk.1:39-45 

Saarna 

Uskontunnustus 

Musiikkia 

 

 

 
Yhteinen esirukous 

Isä meidän 

  

II SANA 

 

III RUKOUS 

 



 

 
Ylistysvirsi 490 

1. Mä silmät luon ylös taivaaseen 
ja yhteen käteni liitän. 
Sua Herra, ystävä lapsien, 
nyt hartain mielin mä kiitän. 
 

2. Sua riemullista on ylistää, 
ja mielelläni sen teenkin. 
Ei sulta pieninkään unhoon jää, 
vaan katsot myös vähäiseenkin. 

 

3. Oi kiitos lahjoista, joita suot, 
niin paljon hyvyyttä riittää. 
Ja aina iloa uutta luot, 
en osaa kaikesta kiittää. 

4. Mä taimi olen sun tarhassas 
ja varten taivasta luotu, 
sun armollisehen huomahas 
jo syntymästäni suotu. 
 

5. Mua suojaa sä, Isä armoinen, 
sun Henkes voimalla vielä 
ja tieni johdata taivaaseen, 
iäiseen elohon siellä. 

 

 

 

 

Herran siunaus 

Päätösvirsi 979 
 
Tulkoon tie sinua vastaan, 
olkoon tuuli aina myötäinen, 
päivä poskillesi paistakoon, 
sade pelloillesi virratkoon. 
Ja kunnes kohdataan, 
elämäsi jääköön käsiin Jumalan.

 

Englanti 

May the road rise to meet you, 
may the wind be always at your back, 
may the sun shine upon your face, 
may the rain fall softly on your fields, 
until we meet again 
may God hold you 
in the palm 
of his hand. 

  

Ruotsi 

Må din väg gå dig till mötes 
och må vinden vara din vän 
och må solen värma din kind 
och må regnet vattna själens jord 
och tills vi möts igen 
må Gud hålla, 
hålla dig 
i sin hand

 

IV PÄÄTÖS 

 


