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Adventtivesper 
Adventtivesper vietetään 1. adventtisunnuntain iltana. 

Jos adventtivesperin edellä käytetään Valon rukousta (s. 91), vesper jatkuu johdantosanoista (kohta 2).  

1. Johdanto 
Johdannon edellä voi olla virsi, laulu tai soitinmusiikkia. Mikäli vesper ei ole alkanut Valon 
rukouksella, voidaan laulaa Valon hymni (s. 91, virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 755). Sen 
aikana sytytetään kynttilät.  

Johdannon sijasta voidaan käyttää messun alkusiunausta. 

E Herra, avaa minun huuleni, 
S niin suuni julistaa sinun kunniaasi. 
E Jumala, ole armollinen, pelasta minut. 
S Riennä avukseni, Herra. 
E Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, 
S niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Halleluja. 

2. Johdantosanat 
Johdantosanat voidaan laatia myös vapaasti. 

Rakkaat kristityt. Tänään on Hoosianna-hymnin aika. Liitymme niiden 
joukkoon, jotka kulkivat aasilla ratsastavan Jeesuksen kanssa kohti Jerusalemia 
ja huusivat: »Hoosianna, Daavidin Poika! Siunattu olkoon hän, joka tulee 
Herran nimessä! Hoosianna korkeuksissa!» Ylösnoussut Herra Jeesus on 
keskellämme tänään ja koko alkavana uutena kirkkovuotena. Hän on meidän 
kuninkaamme. Hän kuulee meitä ja tuo meille avun. 

3. Virsi 

4. Psalmi 
Psalmi 24: 7–10. Psalmi voidaan laulaa tai lukea. Psalmisävelmiä s. 381. 

Psalmi voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti: 

Kertosäe 
Sävelmä s. 393 (virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 765). 

Iloitse, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem! 
Kirkkauden kuningas tulee. 
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Psalmi 
Kohotkaa korkeiksi, portit,  
avartukaa, ikiaikaiset ovet! 
Kirkkauden kuningas tulee. 
 Kuka on kirkkauden kuningas? 
 Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. 
 Hän on Herra, voiton sankari. 

    Kertosäe 
Kohotkaa korkeiksi, portit,  
avartukaa, ikiaikaiset ovet! 
Kirkkauden kuningas tulee. 
 Kuka on kirkkauden kuningas? 
 Kirkkauden kuningas on Herra Sebaot! 

    Kertosäe 
Kunnia Isälle ja Pojalle  
ja Pyhälle Hengelle, 
 niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, 
 iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Kertosäe 

5. Raamatunluku 
Luetaan jokin 1. adventtisunnuntain lukukappaleista ja evankeliumi. Tekstien välissä on vastaus 
(virsi, laulu, soitinmusiikkia tai hiljaista mietiskelyä). Vastauksena voidaan laulaa myös 1. 
adventtisunnuntain lyhyt vastauslaulu (s. 434, virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 791) tai 
»Oi saavu jo, Immanuel» (s. 283, virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 756; esim. säkeistöt 1, 
4–7). 

Raamatuntekstit tai niiden osa voidaan laulaa. 

– lukukappale 

– vastaus  

– *evankeliumi 

*6.  Hoosianna 
Virsi 1 (Hoosianna).  

7. Puhe 
Puheen sijasta voidaan lukea mietiskelyteksti. 
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8. Marian kiitoslaulu (Magnificat) 
Marian kiitoslaulu s. 446 (virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 803) tai s. 281 (virsikirjan 
jumalanpalvelusliitteessä nro 753). Voidaan käyttää myös virttä 50.  

Marian kiitoslaulun sijasta voidaan laulaa muu sopiva kiitosvirsi. 

9. Rukousjakso 
Rukousjakso voi alkaa vesperin vuororukouksella (s. 82). 

Adventtilitania 
Litania voidaan laulaa tai lukea. Litaniasävelmät s. 405. 

E Rukoilkaamme Isää,  
 joka on antanut meille oman Poikansa, Vapahtajan, 
 että me hänessä ottaisimme vastaan pelastuksen lahjan.  
 [Rukoilkaamme Herraa.] 
S Herra, armahda. [Kristus, armahda. Herra, armahda.] 

E Rukoilkaamme Poikaa,  
 joka tulee seurakuntansa keskelle,  

että hän antaisi sille voiman viedä ilosanomaa kaikille        
kansoille. 

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

E Rukoilkaamme Pyhää Henkeä, 
 joka kirkastaa meille Kristusta,  

 että hän kutsuisi uusia sanansaattajia kuuluttamaan Herran  
 tuloa.  

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

 Päivän rukous 
Rukouskehotusta voi seurata lyhyt hiljainen rukous. 

Rukous voidaan lukea tai laulaa. Päivän rukouksen sävelmä s. 452. 

[E Rukoilkaamme.] 

– rukous 

S Aamen. 

 Isä meidän 
Herran rukous lausutaan yhteen ääneen. Se voidaan myös laulaa (sävelmät s. 453, virsikirjan 
jumalanpalvelusliitteessä nro 805). 

Herran rukouksen ekumeenista sanamuotoa (s. 262) voidaan käyttää ekumeenisissa 
tilaisuuksissa. 

Isä meidän, joka olet taivaissa. 
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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. 

10. Ylistys (Benedicamus) 
Vesperin ylistyksen sijasta voidaan käyttää ylistysvirttä (esim. virsi 3: 6 tai 4: 8–9). 

E Kiittäkäämme Herraa! 
 *S Jumalalle kiitos. Halleluja! 

*11. Siunaus 
Voidaan käyttää myös Herran siunausta. 

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

S Aamen. 

12. Päätösmusiikki 
Päätösmusiikkina voi olla virsi, laulu tai soitinmusiikkia. 


