Johannesmessu

14.

Ehtoollislaulu

15.

Ehtoollinen
Me julistamme hänen kuolemaansa.
Me todistamme hänen ylösnousemustaan.
Me odotamme hänen tulemistaan kunniassa.

että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus,

16.

Isä Meidän

Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte,

17.

Rauhan toivottaminen
Voimme toivottaa toisillemme Kristuksen rauhaa.

18.

Jumalan Karitsa
Seurakunta nousee ja laulaa yhdessä:

Johanneksen evankeliumi 20: 31:
”Tämä on kirjoitettu siksi,

olisi elämä hänen nimensä tähden.”

Jumalan Karitsa, joka kannat maailman synnin,
armahda meitä.
Jumalan Karitsa, joka kannat maailman synnin,
armahda meitä.
Jumalan Karitsa, joka kannat maailman synnin,
anna meille rauha.
19.

Ehtoollisen jakaminen (ehtoollismaljat noudetaan alttarin oikealta
ja vasemmalta puolelta ja palautetaan keskikäytävän pöydälle).

20.

Kiitosrukous

21.

Herran siunaus

22.

Ilmoitusasioita (J)

23.

Lähettäminen (L)

24.

Päätöslaulu/-laulut

Esirukouspalvelu etumaisissa penkeissä.
Kahvi- ja teehetki seurakuntasalissa.

Pallivahan kirkossa
joka kuukauden
viimeinen sunnuntai klo 17

Messun käsiohjelma
4.

Laulu/laulut

Juontajan tervetulotoivotus (J)

5.

Tunnuslaulu, jonka aikana messun toimittajat saapuvat
ristikulkueena.

Epistola, seurakuntalainen lukee (Ep)
Tämä on Jumalan Sana
Jumalalle kiitos!

6.

Laulu/laulut

2.

Johdanto (L)

7.

Seurakuntalaisen puhe (S)

3.

Yhteinen rippi
Kehotussanat ja synnintunnustus:
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra
Herra, kuule minun ääneni.
Tarkkailkoot 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, 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.

8.

Laulu

9.

Evankeliumi (Ev)
Tämä on pyhä evankeliumi
Ylistys sinulle, Kristus!

10.

Saarna (P)

11.

Uskontunnustus laulaen, virsi 167: 1—3

12.

Laulut, joiden aikana kerätään esirukouslaput

13.

Herra, armahda
Esirukousjohtaja johdattaa seurakunnan yhteiseen rukoukseen

1.

Synninpäästö
Aamen

Rukoilkaamme Herralta Pyhää Henkeä,
että sairaat ja heikot tuntisivat Kristuksen rakkauden.
Herra, armahda meitä.
Rukoilkaamme Herralta Pyhää Henkeä,
että sokeat silmät ja kuurot korvat avautuisivat
ja sorretut pääsisivät vapauteen.
Kristus, armahda meitä.
Rukoilkaamme Herralta Pyhää Henkeä
uudistamaan ja parantamaan kaikki,
minkä synti on turmellut.
Herra, armahda meitä.

