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 Morsiusmessu  
Ohjeet avioliittoon vihkimisestä ja siihen valmistautumisesta ovat avioliittoon vihkimisen kaavan alussa.  
Vihittävät saapuvat johdantomusiikin aikana alttarin eteen, polvistuvat ja siirtyvät sen jälkeen heille varatuille paikoille.  

I Johdanto 

*1. Johdantomusiikki 
Johdantomusiikkina voi olla soitinmusiikkia ja/tai virsi. 

2. Alkusiunaus 
Siunaus ja vuorotervehdys voidaan laulaa tai lausua.  

Siunaus 
 Sävelmäsarjat 1–3: 

I - sän ja Po - jan ja Py - hän Hen - gen ni - meen. L + 
 

Aa - men, aa - men, aa - men. S 
 

Vuorotervehdys 
Sävelmäsarjat 1–3:        

Her - ra ol - koon tei - dän kans - san - ne. L 
 

  Niin myös si - nun hen - ke - si kans - sa. S  
 

TAI 

Siunaus 
Sävelmäsarja 4: 
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I - sän ja Po - jan ja Py - hän Hen - gen ni - meen. L +  

Aa - men, aa - men, aa - men. S  

Vuorotervehdys 
Sävelmäsarja 4: 

Her - ra ol - koon tei - dän kans - san - ne. L  

  Niin myös si - nun hen - ke - si kans - sa. S 
 

3. Johdantosanat 
Pappi laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja. Johdantosanojen tulee johdattaa 
synnintunnustukseen. 

L Hyvä morsiuspari, NN ja NN. Olette tulleet Jumalan kasvojen eteen solmimaan avioliiton 
ja pyytämään sille Jumalan siunausta. Raamatussa sanotaan: »Jumala loi ihmisen 
kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala 
siunasi heidät.» (1. Moos. 1:27–28.) Rukoilemme Jumalaa, että hän antaisi teille runsaasti 
hyviä lahjojaan, varjelisi teitä ja vahvistaisi teitä sanallaan. Ylistämme Jumalaa hänen 
rakkaudestaan ja iloitsemme Pyhän Hengen osallisuudesta. Vietämme yhdessä pyhää 
ehtoollista, joka on anteeksiantamuksen, rakkauden ja yhteyden ateria. Turvaudumme 
Herramme Jeesuksen Kristuksen armoon ja rukoilemme Jumalan anteeksiantoa [yhteen 
ääneen] näin sanoen: 

 TAI 
 L Rakkaat ystävät, NN ja NN. Te olette tulleet Jumalan kasvojen eteen solmimaan avioliiton. 

Jeesus sanoo: »Maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies 
jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He 
eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen 
erottako.» (Mark. 10:6–9.) Pyydämme Jumalaa, että hän tekisi rakkautenne kestäväksi ja 
vahvistaisi teitä sanallaan. Yhdessä läheistenne ja ystävienne kanssa rukoilemme 
avioliitollenne Jumalan siunausta ja vietämme pyhää ehtoollista. 

Rakkaat kristityt. Kiitämme taivaallista Isää kaikesta, mitä hän on antanut meille. Jätämme 
hänen käsiinsä sen, mikä on takanapäin, ja pyydämme johdatusta edessä olevaan. Jumalan 
rakkaus on täydellistä, mutta meidän rakkautemme häntä ja toisiamme kohtaan on heikkoa 
ja vajavaista. Kadumme sitä pahaa, minkä olemme tietoisesti tai tietämättämme tehneet. 
Jumalan armahtavaisuuteen luottaen rukoilemme anteeksiantoa [yhteen ääneen] näin 
sanoen: 
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4. Yhteinen rippi 

Synnintunnustus 
Synnintunnustus voidaan lukea yhteen ääneen. Sen ajaksi voidaan polvistua. Synnintunnustus on mahdollista 
jaksottaa rukouslauseella, -laululla tai hiljaisuudella. Synnintunnustukseen voi sisältyä hiljaista rukousta, johon 
kehotetaan esimerkiksi: Kuule myös hiljainen anteeksipyyntöni. 

Vaihtoehtoisia synnintunnustuksia Jumalanpalvelusten kirjassa.  

 Herra, sinä olet luonut meidät  
elämään yhdessä toistemme kanssa, 
auttamaan ja tukemaan toisiamme. 
Kuitenkin me valitsemme teitä,  
jotka vievät meidät kauas toisistamme, 
jätämme apumme antamatta 
ja kiitoksen sanomatta. 
Anna anteeksi itsekkyytemme.  
Sytytä meissä rakkaus  
sinua ja toisiamme kohtaan. 

Synninpäästö 
Synninpäästön aamen voidaan laulaa tai lausua. 

Vaihtoehtoisia synninpäästöjä Jumalanpalvelusten kirjassa.  

1. »Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, 
vaan siinä, että hän on rakastanut meitä 
ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.» 
Rakkaudessaan Jumala armahtaa meitä 
ja antaa meille kaikki syntimme anteeksi. 

2. Jeesus sanoo:  
»Ystäväni, ole rohkealla mielellä,  
sinun syntisi annetaan anteeksi.»  
[Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synninpäästön  
Isän ja (✢) Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.] 

S Aamen. 

5. Psalmi 
Voidaan käyttää avioliittoon vihkimisen kaavan psalmeja (kohta 4) tai kirkkovuoden ajankohdan 
mukaista päivän psalmia. 

Psalmi voidaan laulaa tai lukea. Sen alussa ja lopussa voi olla antifoni. Psalmisävelmiä 
Jumalanpalvelusten kirjassa. Psalmin kertosäkeitä osastossa Lauluja kasuaalitoimituksiin ja 
Jumalanpalvelusten kirjassa. 

Psalmiin liitetään Pieni kunnia. Se jätetään pois paastonaikana viidennestä paastonajan 
sunnuntaista lähtien. 
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6. Herra, armahda (Kyrie) 

VAIHTOEHTO A 

Kyrie-litania 
Kyrie-litania voidaan laulaa tai lukea. 

Vaihtoehtoisia Kyrie-litanioita ja litaniasävelmiä Jumalanpalvelusten kirjassa.  

E Rukoilkaamme Isää, 
kaiken hyvän antajaa, 
että hän lahjoittaisi palvelijoilleen siunauksensa ja varjeluksensa. 
[Rukoilkaamme Herraa.] 

S Herra, armahda. [Kristus, armahda. Herra, armahda.] 

E Rukoilkaamme Kristusta, 
rakkauden lähdettä, 
että hän antaisi palvelijoilleen sovinnollisen mielen. 
[Rukoilkaamme Herraa.] 

S Herra, armahda. [Kristus, armahda. Herra, armahda.] 

E Rukoilkaamme Pyhää Henkeä, 
yhteyden luojaa, 
että hän varustaisi palvelijansa rakkaudella ja uskollisuudella. 
[Rukoilkaamme Herraa.] 

S Herra, armahda. [Kristus, armahda. Herra, armahda.]   

    VAIHTOEHTO B 

Herra, armahda 
S Herra, armahda meitä. 

Kristus, armahda meitä. 
Herra, armahda meitä. 

*7. Kunnia (Gloria)  
ja kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle 

Kunnia ja kiitosvirsi jätetään pois paastonaikana (tuhkakeskiviikosta lähtien) ja adventtiaikana (1. 
adventtisunnuntain jälkeisestä maanantaista lähtien). 

Kunnia 
Sävelmäsarjat 1–3: 

Kun - ni - a Ju - ma - lal - le kor - ke - uk - sis - sa, E  
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    TAI 
Sävelmäsarja 3: 

Kun - ni - a Ju - ma - lal - le kor - ke - uk - sis - sa, E  

    TAI 
Sävelmäsarja 4: 

Kun - ni - a Ju - ma - lal - le kor - ke - uk - sis - sa, E 
 

    TAI 
Sävelmäsarja 4: 

Kun - ni - a Ju - ma - lal - le kor - ke - uk - sis - sa, E 
 

S maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. 

Kiitosvirsi 
Kiitosvirtenä voidaan käyttää seuraavia Pyhälle Kolminaisuudelle omistettuja virsiä: 126, 128:2–
4, 129–133, 135, 277:5, 325:1, 4, 328, 334:1, 5–8. Vaihtoehtoisia kiitosvirsiä Jumalanpalvelusten 
kirjassa. 

Laudamus soveltuu erityisesti juhlapyhien kiitosvirreksi. Laudamuksen sävelmät 
Jumalanpalvelusten kirjassa. 

Laudamus 
 S Me kiitämme, me kunnioitamme, 
  me palvomme ja ylistämme sinua. 

 E Me tuomme sinulle kiitoksen 
  suuren kunniasi tähden. 
  Herra Jumala, taivaallinen kuningas, 
  Jumala, Isä, Kaikkivaltias! 

 [S Me kiitämme, me kunnioitamme, 
  me palvomme ja ylistämme sinua.] 

 E Herra, Jumalan ainoa Poika, Jeesus Kristus. 
  Herra Jumala, Jumalan Karitsa, Isän Poika, 
  joka kannat maailman synnin,  
  armahda meitä, 
  joka kannat maailman synnin, 
  ota vastaan rukouksemme, 
  joka istut Isän oikealla puolella, 
  armahda meitä. 
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 [S Me kiitämme, me kunnioitamme, 
  me palvomme ja ylistämme sinua.] 

 E Sinä yksin olet pyhä, 
  sinä yksin olet Herra, 
  sinä yksin olet korkein, 
  Jeesus Kristus, 
  Pyhän Hengen kanssa 
  Isän Jumalan kunniassa. 

 S Aamen. 

8. Päivän rukous 
Voidaan käyttää myös avioliittoon vihkimisen kaavan rukouksia (kohta 5). 

Rukouskehotus, rukous ja seurakunnan aamen voidaan laulaa tai lausua. Rukouskehotusta voi seurata lyhyt 
hiljainen rukous. Rukouksen sävelmät Jumalanpalvelusten kirjassa. 

Sävelmäsarjat 1–3: 

Ru - koil - kaam - me. L  
 Sävelmäsarja 4: 

Ru - koil - kaam - me. L  

1. Pyhä Jumala, taivaallinen Isämme, 
sinä olet rakkauden ehtymätön lähde. 
Kiitos avioliiton lahjasta. 
Auta puolisoita pitämään huolta toisistaan, 
niin että heidän keskinäinen rakkautensa lujittuisi. 
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden. 

2. Kaikkivaltias Jumala. 
Sinä loit ihmisen elämään yhdessä miehenä ja naisena  
ja siunasit heidät. 
Anna aviopuolisoille keskinäistä rakkautta.  
Auta heitä pysymään uskollisina  
ja rakastamaan toisiaan hyvinä ja pahoina päivinä. 
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen nimessä.  

3. Taivaallinen Isä. 
Rakkaudessasi olet asettanut avioliiton  
ja kutsunut puolisot elämään sanasi mukaan. 
Auta heitä rakastamaan toisiaan, 
niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. 
Auta puolisoita pitämään avioliittonsa pyhänä 
ja noudattamaan elämässään sinun tahtoasi. 
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Anna heille voimaa pysyä toisilleen uskollisina. 
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 
meidän Herramme tähden.  

Sävelmäsarjat 1–3: 

 
Aa - men, aa - men. S  

 Sävelmäsarja 4: 

 
Aa - men, aa - men. S 

 

II Sana 

9. Lukukappale 
Luetaan jokin avioliittoon vihkimisen kaavassa olevista lukukappaleista (kohta 6). Voidaan käyttää myös 
kirkkovuoden ajankohdan mukaisia tai muita raamatuntekstejä. 

Lukija ilmoittaa raamatunkohdan. Seurakunta kuuntelee istuen. 

Lukukappale tai sen osa voidaan laulaa. 

Vastaussanat voidaan lausua tai laulaa (sävelmät Jumalanpalvelusten kirjassa). 

– lukukappale 

[E  Tämä on Jumalan sana. 
 S    Jumalalle kiitos.] 

10. Virsi 
Virren sijasta voidaan käyttää vihkilaulua (ks. Lauluja kasuaalitoimituksiin).  

*11. Evankeliumi 
Evankeliumi ilmoitetaan sanomalla esimerkiksi: Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. 

Luetaan jokin avioliittoon vihkimisen kaavassa olevista evankeliumiteksteistä (kohta 6). Voidaan käyttää myös 
kirkkovuoden ajankohdan mukaista tai muuta evankeliumia. 

Evankeliumin lukemisen edellä ja/tai sen jälkeen voidaan laulaa halleluja. Evankeliumia edeltävään 
hallelujalauluun voidaan liittää hallelujasäe (ks. Evankeliumikirja). Hallelujalaulun ja hallelujasäkeen sävelmiä 
Jumalanpalvelusten kirjassa. 

Halleluja jätetään pois paastonaikana tuhkakeskiviikosta lähtien. Tällöin hallelujalaulun sijasta voidaan käyttää 
psalmilausetta (ks. Evankeliumikirja). Psalmilauseen sävelmiä Jumalanpalvelusten kirjassa.  

Evankeliumi tai sen osa voidaan laulaa. 

Vastaussanat voidaan lausua tai laulaa (sävelmät Jumalanpalvelusten kirjassa). 

– evankeliumi 
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[L/E Tämä on pyhä evankeliumi. 
 S   Ylistys sinulle, Kristus.] 

12. Saarna  

*13. Uskontunnustus (Credo) 
Uskontunnustus lausutaan yhteen ääneen. Voidaan käyttää myös Nikean uskontunnustusta.  

Uskontunnustuksena voi olla myös virsi 167 tai 171. Vaihtoehtoisia uskontunnustuslauluja Jumalanpalvelusten 
kirjassa. 

 S Minä uskon Jumalaan, 
Isään, Kaikkivaltiaaseen, 
taivaan ja maan Luojaan, 

 ja Jeesukseen Kristukseen, 
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, 
joka sikisi Pyhästä Hengestä, 
syntyi neitsyt Mariasta, 
kärsi Pontius Pilatuksen aikana, 
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, 
astui alas tuonelaan, 
nousi kolmantena päivänä kuolleista, 
astui ylös taivaisiin, 
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella 
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, 

 ja Pyhään Henkeen, 
pyhän yhteisen seurakunnan, 
pyhäin yhteyden, 
syntien anteeksiantamisen, 
ruumiin ylösnousemisen 
ja iankaikkisen elämän. 

III Vihkiminen 
Seurakunta voi seisoa kohtien 14–17 aikana. 

14. Kysymykset  
Morsiuspari astuu alttarin ääreen. 

Pappi kysyy sulhaselta:  

Kaikkitietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, 
NN (koko nimi), tahdotko ottaa NN:n (koko nimi) aviovaimoksesi ja osoittaa hänelle 
uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä?  
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Vastaus: 

Tahdon.  

Pappi kysyy morsiamelta:  

Kaikkitietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, 
NN (koko nimi), tahdotko ottaa NN:n (koko nimi) aviomieheksesi ja osoittaa hänelle 
uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä?  
Vastaus:  

Tahdon. 

 TAI 
Pappi kysyy sulhaselta:  

 Jumalan edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, NN (koko nimi), tahdotko 
ottaa NN:n (koko nimi) aviovaimoksesi, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja 
pahoina päivinä, aina kuolemaan asti?  
Vastaus:  

Tahdon.  
Pappi kysyy morsiamelta:  

Jumalan edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, NN (koko nimi), tahdotko 
ottaa NN:n (koko nimi) aviomieheksesi, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja 
pahoina päivinä, aina kuolemaan asti?  

 Vastaus:  

Tahdon.  

15. Sormusrukous  
Sulhanen antaa papille sormuksen (sulhanen ja morsian antavat papille sormukset).  

Vihittävät voivat polvistua. 

Pappi lausuu pitäen sormusta (sormuksia) koholla: 

Rukoilkaamme sen liiton puolesta, jonka merkkinä tämä sormus on (nämä sormukset ovat).  

 Kaikkivaltias Jumala.  
Sinä itse olet rakkaus ja siunaat niitä,  
jotka turvautuvat sinuun.  
Ota suojelukseesi tämä liitto. 
Auta NN:ää ja NN:ää (etunimet) elämään avioliitossaan  
pyhän tahtosi mukaan, 
pysymään toisilleen uskollisina  
ja palvelemaan toisiaan kiitollisin mielin.  
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden.  

S Aamen. 
Pappi antaa sulhaselle sormuksen, ja tämä panee sen morsiamen vasemman käden nimettömään. Jos käytetään 
kahta sormusta, pappi antaa vihittäville sormukset ja nämä panevat ne toistensa vasemman käden nimettömään. 
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16. Sormuslupaukset  
Jos vihittävät toivovat, toimitus voi ennen sormuksen (sormusten) panemista sormeen jatkua 
siten, että sulhanen pitää morsiamen kanssa sormusta (sormuksia) ja lausuu:  

Minä, NN,  
otan sinut, NN,  
nyt aviovaimokseni  
ja tahdon rakastaa sinua hyvinä ja pahoina päivinä [elämän loppuun asti].  
Merkiksi annan sinulle tämän sormuksen. 
Morsian lausuu: 

Minä, NN,  
otan sinut, NN,  
nyt aviomiehekseni  
ja tahdon rakastaa sinua hyvinä ja pahoina päivinä [elämän loppuun asti].  
Merkiksi otan sinulta (annan sinulle) tämän sormuksen. 

TAI 
Sulhanen lausuu: 

Minä rakastan sinua, NN.  
Haluan jakaa ilot ja surut kanssasi  
ja olla sinulle uskollinen, kunnes kuolema meidät erottaa. 
Morsian lausuu: 

Minä rakastan sinua, NN.  
Haluan jakaa ilot ja surut kanssasi  
ja olla sinulle uskollinen, kunnes kuolema meidät erottaa. 

17. Avioliiton vahvistaminen ja aviopuolisoiden siunaaminen 

Avioliiton vahvistaminen 
L Te olette nyt ottaneet toisenne aviopuolisoiksi ja tunnustaneet sen julkisesti Jumalan 

kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa. Vihkisormus on annettu avioliittonne 
merkiksi. Sillä valtuutuksella, joka minulle on uskottu, vahvistan teidän liittonne ja julistan 
teidät aviopuolisoiksi. 

Aviopuolisoiden siunaaminen 
Vihityt voivat polvistua.  

L  [Jumala, taivaallinen Isä,  
antakoon teille ilonsa ja siunauksensa.  

 Jumalan ainoa Poika  
olkoon hyvyydessään teidän kanssanne niin ilon kuin murheen päivinä.  

 Jumala, Pyhä Henki, 
asukoon teissä ja vuodattakoon lakkaamatta rakkautensa teidän sydämiinne.]  
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 Siunatkoon teitä kolmiyhteinen Jumala, Isä ja (✢) Poika ja Pyhä Henki. 

 TAI 
  [Jumalan Henki ohjatkoon teitä,  

Jumalan voima varjelkoon teitä,  
Jumalan viisaus opettakoon teitä,  
Jumalan käsi suojelkoon teitä,  
Jumalan tie antakoon teille suunnan.]  

 Siunatkoon teitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala,  
Isä ja (✢) Poika ja Pyhä Henki.   

 TAI 
  Herramme Jeesuksen Kristuksen armo (✢), Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus 

olkoon teidän kanssanne. 

S Aamen. 

18. Virsi 
Virren sijasta voi olla laulu tai soitinmusiikkia. Voidaan käyttää myös vihkilaulua (ks. Lauluja 
kasuaalitoimituksiin). 

19. Yhteinen esirukous 
Voidaan käyttää myös avioliittoon vihkimisen kaavan rukouksia (kohta 13). Rukous voidaan valmistella myös 
yhdessä vihkitoimitukseen osallistuvien kanssa. Rukous on mahdollista jaksottaa rukouslauseella, -laululla tai 
hiljaisuudella.  

Rukouskehotus ja seurakunnan aamen voidaan laulaa tai lausua. 

Sävelmäsarjat 1–3: 

 Ru - koil - kaam - me. L/E  
 Sävelmäsarja 4: 

 Ru - koil - kaam - me. L/E  

1. Pyhä Jumala, taivaallinen Isämme. 
Me kiitämme sinua siitä, 
että olet säätänyt avioliiton lahjaksi miehelle ja naiselle.  
Sinä liität heidät rakkaudessa toisiinsa ja täytät heidät ilolla.  

Siunaa NN:ää ja NN:ää, 
jotka ovat sinun edessäsi solmineet avioliiton.  
Auta heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan  
ja pysymään toistensa tukena läpi elämänsä.  
Jos jokin vaikeus kohtaa,  
anna sen viedä heitä lähemmäksi toisiaan ja sinua.  
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Auta heitä kaikessa turvautumaan sinun apuusi ja lohdutukseesi.  

Me rukoilemme NN:n ja NN:n läheisten puolesta.  
Tuo heidän koteihinsa rakkautta, iloa ja rauhaa.  

Täytä meidät kaikki hyvyydelläsi  
ja auta meitä noudattamaan elämässämme sinun tahtoasi. 
Vie meidät kerran luoksesi taivaan kotiin, ikuiseen iloon. 
Kuule pyyntömme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.  

2. Jumalamme ja Luojamme, 
kaiken hyvyyden ja rakkauden lähde.  

Sinä olet kutsunut NN:n ja NN:n elämään asettamassasi avioliitossa, 
jonka olet tarkoittanut rakkauden kasvupaikaksi.  
Me kiitämme sinua siitä,  
että he ovat sinun edessäsi luvanneet toisilleen uskollisuutta ja rakkautta.  
Anna tämän lupauksen kantaa heitä silloinkin, 
kun heillä on huolta ja murhetta. 
Vahvista heidän rakkauttaan ja ystävyyttään. 

Herra, sinun luonasi on elämän lähde. 
Auta meitä elämään lähellä sinua ja lähellä toisiamme.  
Anna meille voimaa ja rakkautta,  
niin että jaksamme kantaa toistemme kuormia  
ja antaa toisillemme anteeksi.  

Koko maailma kaipaa toivoa ja rakkautta.  
Anna meidän tuntea,  
että sinä olet Jumalamme ja me sinun kansasi.  
Sinä olet luonut meidät, ja sinun kädessäsi on meidän elämämme.  
Sinä tunnet meidät ja annat meille armon.  
Ylistys sinulle Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme.  

Sävelmäsarjat 1–3: 

 
Aa - men, aa - men. S  

 Sävelmäsarja 4: 

 
Aa - men, aa - men. S 

 

IV Ehtoollinen 

20. Uhrivirsi eli offertorio (Offertorium) 
Virren aikana katetaan ehtoollispöytä. Virren sijasta voi olla laulu tai soitinmusiikkia.  
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Vihityt palaavat heille varatuille paikoille. 

21. Ehtoollisrukous (Eukaristinen rukous) 

Vuorolaulu 
Sävelmäsarjat 1–4: 

Her - ra ol - koon tei - dän kans - san - ne. L 
 

Niin myös si - nun hen - ke - si kans - sa. S 
 

Y - len - tä - kää sy - dä - men - ne. L  

Y - len - näm - me sen Her - ran puo - leen. S 
 

Kiit - tä - kääm - me Her - raa, Ju - ma - laam - me. L 
 

Niin on oi - kein ja ar - vol - lis - ta. S  

Prefaatio 
Prefaatio voidaan laulaa tai lukea. Prefaation sävelmä Jumalanpalvelusten kirjassa. 

   Prefaation alku 
L Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla,  

pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, 
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. 

   Prefaation päätös  
Vaihtoehtoisia prefaation päätöksiä Jumalanpalvelusten kirjassa. 

Hänessä sinä osoitit maailmalle täydellisen rakkauden 
ja annoit meille esikuvan keskinäiseen rakkauteen. 
Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta 
ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa: 
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*Pyhä (Sanctus) 
Seurakunta voi seisoa Pyhä-hymnistä Jumalan Karitsa -hymniin.  

S Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot!  
Taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi. 
Hoosianna korkeuksissa! 
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. 
Hoosianna korkeuksissa! 

Rukous ja asetussanat  
Jos vuorolaulu, prefaatio ja Pyhä jätetään pois, rukous alkaa kehotuksella: Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme. 

Rukous ja asetussanat voidaan myös laulaa. Asetussanojen ja päätösylistyksen sävelmät Jumalanpalvelusten 
kirjassa. Vaihtoehtoisia ehtoollisrukouksia Jumalanpalvelusten kirjassa.  

Taivaallinen Isä, kaiken Luoja, 
me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme: 
Sinä lähetit Poikasi pelastamaan maailman. 
Hän tuli ihmiseksi ja osoitti meille rauhan tien.  
Hän pyhitti kotimme läsnäolollaan.  
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 
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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 Aamen. 

22. Isä meidän (Pater noster) 
Herran rukous lausutaan yhteen ääneen. Se voidaan myös laulaa (sävelmät Jumalanpalvelusten kirjassa).  

Herran rukouksen ekumeeninen sanamuoto on Jumalanpalvelusten kirjassa.  

S Isä meidän, joka olet taivaissa. 
Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 
Tulkoon sinun valtakuntasi. 
Tapahtukoon sinun tahtosi, 
myös maan päällä 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. 

23. Herran rauha (Pax) 
Vuorolaulun jälkeen seurakuntalaisia voidaan kehottaa rauhan toivottamiseen. Tällöin 
seurakuntalaiset tervehtivät toisiaan ja lausuvat esimerkiksi: Kristuksen rauhaa. 

Sävelmäsarjat 1–3: 

Her - ran rau - ha ol - koon tei - dän kans - san - ne. L  

  Niin myös si - nun hen - ke - si kans - sa. S  

TAI 
Sävelmäsarja 4: 

Her - ran rau - ha ol - koon tei - dän kans - san - ne. L 
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  Niin myös si - nun hen - ke - si kans - sa. S 
 

*24. Jumalan Karitsa (Agnus Dei) 
Liturgi voi murtaa ehtoollisleivän Jumalan Karitsa -hymnin aikana. 

S 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. 

25. Ehtoollisen vietto 

Kutsu 
L  Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle. 
 Tulkaa, kaikki on jo valmiina. 

Ateria (Communio)  
Aterian aikana voi olla virsilaulua tai muuta musiikkia.  

Leipää jaettaessa lausutaan: 

[Herramme Jeesuksen] Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu. 
Seurakuntalainen voi vastata: Aamen. 

Viiniä jaettaessa lausutaan: 

[Herramme Jeesuksen] Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu. 
Seurakuntalainen voi vastata: Aamen. 

Päätössanat 
Päätössanojen jälkeen ehtoollisastiat peitetään (ja siirretään apupöydälle). Päätössanojen jälkeen ennen 
kiitosrukousta (kohta 26) voi olla hiljaisuus. 

L Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. 
 Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. 

S Aamen. 

 TAI 
L Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri  
 kätkeköön henkemme, sielumme ja ruumiimme [, koko olemuksemme,]  
 iankaikkiseen elämään. 

S Aamen. 
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26. Kiitosrukous 
Rukouskehotus, rukous ja seurakunnan aamen voidaan laulaa tai lausua. Rukouksen sävelmät 
Jumalanpalvelusten kirjassa. 

Kiitosrukouksena voidaan käyttää myös virttä (esimerkiksi 110:3–5, 221:10, 229:5–7, 345, 449, 465:3, 474 tai 
475:3–4).  

Vaihtoehtoisia kiitosrukouksia Jumalanpalvelusten kirjassa. 

Sävelmäsarjat 1–3: 

Ru - koil - kaam - me. L  
 Sävelmäsarja 4: 

Ru - koil - kaam - me. L  

 Taivaallinen Isä, 
me kiitämme sinua pyhästä ehtoollisestasi,  
rakkauden ateriasta, 
jolla vahvistat uskoamme sinuun.  
Kiitos siitä, että liität meidät rakkaudessa toisiimme  
ja täytät elämämme ilolla. 
Auta meitä pysymään uskollisina sinulle 
ja elämään tahtosi mukaan. 
Ota meidät viimein luoksesi ikuiseen iloon. 
Kuule rukouksemme Jeesuksen Kristuksen,  
meidän Herramme tähden.  

Sävelmäsarjat 1–3: 

 
Aa - men, aa - men. S  

 Sävelmäsarja 4: 

 
Aa - men, aa - men. S 

 

V Päätös 

27. Ylistys 
Jos kiitosrukouksena (kohta 26) on laulettu virsi, jätetään ylistys pois. 

Ylistyksenä voidaan käyttää myös virttä (esimerkiksi 138:5, 329:1, 5, 332:3–4, 333:1, 9, 339:1, 4, 
paastonaikana esimerkiksi 324:5–6). 
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   Benedicamus 
 Sävelmäsarjat 1–3: 

Kiit - tä - kääm - me Her - raa! E 
 

TAI 
 Sävelmäsarja 4: 

Kiit - tä - kääm - me Her - raa! E  
 
*S  Jumalalle kiitos. Halleluja! 

  Paastonaikana tuhkakeskiviikosta lähtien: 

*S  Jumalalle kiitos. Aamen. 

*28. Siunaus 
Siunaus voidaan myös laulaa.  
Siunauksen jälkeen pappi antaa aviopuolisoille Raamatun.  

L 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. 

S Aamen. 

29. Lähettäminen 
   Kehotus lausutaan juuri ennen lähtemistä. 

L Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.  

*30. Päätösmusiikki 
Päätösmusiikkina voi olla virsi, laulu ja/tai soitinmusiikkia.  


