Johannesmessu

31.5.2015 XVlI

Lyhyet tervetulosanat juontaja. Toimijoiden esittely
1. Valittu tunnuslaulu
Laulun aikana messun toimittajat saapuvat kulkueessa
alttarille. Seurakunta nousee seisomaan. Risti edessä, jota
kantaa seurakuntalaisen puheenvuoron käyttäjä.
Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita
Johannesmessuun….
Aloitetaan rukouksella
Vapahtaja, tee minusta rauhasi välikappale,
niin että sinne, missä on vihaa, toisin rakkauden,
missä loukkausta, toisin anteeksiannon,
missä epäsopua, toisin yksimielisyyden,
missä erehdystä, osoittaisin totuuden,
missä epäilystä, auttaisin uskoon,
missä epätoivoa, nostaisin luottamukseen,
missä pimeyttä, loisin sinun valoasi,
missä surua, virittäisin ilon ja lohdutuksen,
niin että, – oi Mestari, –
en yrittäisi niin paljon etsiä lohdutusta
kuin lohduttaa muita,
hakea ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia,
pyytää rakkautta kuin rakastaa muita,
sillä antaessaan saa,
kadottaessaan löytää,
unohtaessaan saa anteeksi,
kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään.
Aamen.
Johanneksen evankeliumista voitte lukea:

”Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte
Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika,
ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä
tähden (luku 20: jae 31). Tämä tärkeä viesti löytyy
myös siitä pienessä Johannesmessun kutsuesitteestä,
jonka te voitte viedä kotiin ja kutsua sillä ystäviä mukaan
yhteiseen messuumme.
Jeesus odottaa kutsua tulla elämääsi. Hän sanoo: Minä
seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni
ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen." (Johanneksen
ilmestys 3:20)
Hyvät kuulijat. Jumala on teidät Nimeltä kutsunut.

2. Johdanto (L)
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ristinmerkki
3. Yhteinen rippi
Kehotussanat (L)
Meidät on kastettu kolmiyhteisen Jumalan nimeen.
Kasteessa Jumala yhdisti meidät itseensä ja
toisiimme.
Me kuulumme yhteen.
Jumala on aina ollut Isämme
silloinkin, kun kielsimme hänet, silloinkin, kun tieten
tahtoen kuljimme omia teitämme,
silloinkin, kun erilaisissa elämänvaiheissa
ajauduimme hänestä kauas.
Tänään muistamme kastettamme ja Jumalan
uskollisuutta,
Tahdomme palata takaisin Isän luo

ja tunnustaa hänelle eksymisemme.
Synnintunnustus (L)+(S) Liturgi polvillaan
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, – 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 (L) Liturgi seisoo
Olkaa turvallisella mielellä,
sillä Herra sanoo kaikille katuville:
Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset,
ne tulevat valkeiksi kuin lumi.
Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat
valkeiksi kuin puhdas villa.
Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnit anteeksi.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen (S)
Liturgi menee tuoliin.

4. Laulu/ laulut
5. Epistola seurakuntalainen lukee (Ep)
Lukija ilmoittaa lukukappaleen sanomalla
esimerkiksi:
Kuulkaamme Jumalan sanaa - - kirjan -- luvusta.
Seurakunta kuuntelee istuen.
Lukija sanoo: Tämä on Jumalan sana.
Seurakunta sanoo: Jumalalle kiitos
6. Laulu / laulu
7. Seurakuntalaisen puhe (S) / noin 6 min
8. Laulu
9. Evankeliumi (Ev)
Lukija ilmoittaa evankeliumin sanomalla esimerkiksi:
Nouskaamme kuulemaan
pyhää evankeliumia -- evankeliumin -- luvusta.
(Ev): Tämä on pyhä evankeliumi
(S): Ylistys sinulle, Kristus
10.

Saarna (P)

noin 6 min

Rukoilkaamme (”mikäli saarnan pitäjä haluaa”)
Riisu meistä Jumala kaikki ylpeys ja turhamaisuus
kaikki kerskaus ja pöyhkeilyt
ja anna meille aitoa rohkeutta, joka ilmenee
lempeytenä,
oikeaa viisautta, joka näkyy vaatimattomuutena

ja todellista valtaa, joka osoitetaan palvelemalla
muita Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme
nimessä.
Aamen.
11. Uskontunnustus laulaen, esim. virsi 167: 1–3
(sanat heijastetaan seinälle)
(E),( L) ja (P) menevät alttarille
12. Laulut. Kerätään esirukouslaput.
(”lappujen kerääminen ottaa aikaa”)
13.

Herra, armahda (E+S)

Esirukousjohtaja (E) johdattaa seurakunnan
yhteiseen rukoukseen.
(E) Rukoilkaamme Herralta Pyhää Henkeä,
että sairaat ja heikot tuntisivat Kristuksen
rakkauden.
(S) Herra, armahda meitä.
(E) Rukoilkaamme Herralta Pyhää Henkeä,
että sokeat silmät ja kuurot korvat avautuisivat
ja sorretut pääsisivät vapauteen.
(S) Kristus, armahda meitä.
(E) Rukoilkaamme Herralta Pyhää Henkeä
uudistamaan ja parantamaan kaikki, minkä synti on
turmellut.
(S) Herra, armahda meitä.

(E) Rukoilkaamme nyt yhdessä näiden
esirukouspyyntöjen puolesta, jotka on jätetty tänään
kirkkoomme.
(E)+(L) ja (P) laittavat kätensä esirukouslaatikon
päälle. Esirukousjohtaja seisoo keskellä.
(L) Herra sinä tiedät kaikki ne rukoukset, pyynnöt,
joita on jätetty tähän rukouslaatikkoon. Ole sinä
Herra parantamassa, antamassa voimaa ja
ohjaamassa sinun valitsemallasi tiellä heitä, jotka
panevat turvansa Sinuun. Herra pyydämme, että
kuulet myös ne pyynnöt, jotka ovat sydämissämme,
mutta emme tohtineet laittaa paperille. Anna Herra
pyhän henkesi vaikuttaa. Herra tapahtukoon sinun
tahtosi.
(E) Kaikkivaltias Jumala, elämän ja terveyden lähde
ja niiden apu, jotka turvautuvat
sinuun. Me rukoilemme sinua: Armahda näiden
esirukous pyyntöjen jättäjiä. Anna heille sinun
voimaasi ja apusi.
Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen
(P) Pyydämme: Tule Pyhä Henki kosketa meitä
rakkaudellasi. Puhalla Jumalan tuuli.
(E) menee penkkiin
14.

Laulu: ”ehtoollislaulu” (mahdollinen lauluesitys)

15.

(L) Ehtoollinen: rakkaudella - hitaasti

Taivaallinen Isä, kaiken Luoja,
me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt
puolestamme:

Sinä lähetit Poikasi pelastamaan maailman.
Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä mutta ilman
syntiä.
Hän täytti tahtosi kaikessa
ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan
lunastaakseen meidät vapaiksi.
Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona
hänet kavallettiin,
otti leivän, siunasi (+), mursi ja antoi sen
opetuslapsilleen sanoen:
Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,
joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se
minun muistokseni.
Samoin hän otti maljan, kiitti (+) ja sanoi:
Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.
Tämä malja on uusi liitto minun veressäni,
joka vuodatetaan teidän puolestanne
syntien anteeksiantamiseksi.
Niin usein kuin te siitä juotte,
tehkää se minun muistokseni.
Armollinen Isä,
me tahdomme täyttää tämän käskyn
ja viettää pyhää ehtoollista Poikasi muistoksi
ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän
tulee.
[S Me julistamme hänen kuolemaansa.
Me todistamme hänen ylösnousemustaan.
Me odotamme hänen tulemistaan kunniassa.]
Me rukoilemme sinua:
Lähetä Pyhä Henkesi,
niin että luotamme lupaukseen syntien

anteeksiantamisesta
ja otamme uskossa vastaan Poikasi ruumiin ja
veren pelastukseksemme,
kunnes kerran saamme kohdata hänet
valtakunnassasi.
Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä
kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä,
Pyhän Hengen yhteydessä
kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.
S

16.

Aamen.

Isä meidän (L)

Rukoilkaamme kaikki, niin kuin Herramme Jeesus
Kristus on meitä opettanut.
Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon
sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maanpäällä niin
kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän
jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän
syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi
annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia
iankaikkisesti.
Aamen.
(Ehtoollisavustajat tulevat alttarin luo ja polvistuvat
hetkeksi).
17.

Rauhan toivottaminen (L)+(P)+(S)

Nyt voimme toivottaa toisillemme rauhaa. Kaikki
kättelevät lähellä oleviaan.

Esimerkiksi sanomalla Kristuksen rauhaa.
18.

Jumalan Karitsa (L)+(P)+(S)

Kuoron johtaja ilmoittaa
Seurakunta nousee seisomaan ja lauletaan yhdessä
Jumalan Karitsa.
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 (L) /(P)

Jatkuva pöytä. Ehtoollisen aikana kuoro laulaa
hiljaa.
Mikäli vähän ehtoollisvieraita, käytetään aikaa
ehtoollisen jakamiseen.
Liturgi ja saarnaaja nostavat leivän ja
ehtoollisavustajat viinin leukansa tasolle
laskien aavistuksen päätä.
(L): Jeesus sanoo: Tulkaa, ottakaa vastaan
Kristuksen ruumis.
Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.
Liturgi ja saarnaaja antavat leivän ja lausuvat:
(L): Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis sinun
puolestasi annettu.
Ehtoollisavustajat antavat viinin ja lausuvat:

(P): Herramme Jeesuksen Kristuksen veri sinun
puolestasi vuodatettu.
Ehtoollisavustajat menevät penkkiin sen jälkeen
kun kaikki ehtoollisvieraat ovat saaneet ehtoollisen.
Liturgi nostaa leivän ja viinin leuan tasolle.
(L): Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri
kätkeköön henkemme, sielumme ja ruumiimme
iankaikkiseen elämään.
Siunatessa: Siunatkoon sinua N. N. kaikkivaltias ja
armollinen Jumala, Isä ja + Poika ja Pyhä Henki.
”Vaihtuva Raamatunteksti matkaevääksi.” (esim. Jes.
6:7: Katso, tämä on koskenut huuliasi, sinun
syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu.)
S: Aamen
Ehtoollisen vieton päätyttyä ehtoollisastiat peitetään.
20.

Kiitosrukous (L)

Rukoilkaamme
Herra, kaikkivaltias Jumala, joka teit meidät
osalliseksi pyhästä sakramentistasi.
Me kiitämme sinua tästä armosta ja rukoilemme: Tee
meidät myös kaikkien valittujen pyhiesi kanssa
osalliseksi suuresta ehtoollisestasi taivaassa.
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta,
joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa
iankaikkisesta iankaikkiseen.
21.

Herran siunaus (L)

Kumartukaa Herran eteen ja ottakaa siunaus.
Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille
armollinen,
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja
antakoon teille rauhan,
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, Aamen
Ristinmerkki
22.

Kirkolliset ilmoitukset Messun juontaja (J)

Kolehti kerätään Ruokakassi-toiminnalle Maarian
seurakunnassa. Pahvinen kolehtilaatikko on ovella.
Kahvi ja tee ovat saatavilla seurakuntasalilla.
Seuraava Johannesmessu:
Muut tapahtumat:
Juontaja menee penkkiin.

23.

Lähettäminen (L)

Lähtekää rauhassa.
Olkaa rohkeat.
Pitäkää hyvästä kiinni,
Älkää vastatko pahaan pahalla.
Rohkaiskaa arkoja.
Tukekaa heikkoja.
Auttakaa sorrettuja.
Kunnioittakaa kaikkia ihmisiä.
Rakastakaa ja palvelkaa Herraa
Pyhän Hengen voimassa iloiten.

24.

Päätöslaulu /- laulu

