Perhejumalanpalvelukset
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Johdantosanat
Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen
erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta ajatusviivaa (– –
).

1.
Rakkaat ystävät.
––
Meidät on kastettu Jumalan lapsiksi. Yhtenä suurena perheenä olemme tulleet
hänen eteensä. Taivaallinen Isä tuntee meidät. Hän pitää meistä huolta.
Kiitämme Jumalaa ja rukoilemme anteeksiantoa Jeesuksen Kristuksen nimessä.

2.
Jumalan perheväki, pienet ja suuret.
––
Jumalan lapsiksi kastettuina olemme tulleet yhteiseen jumalanpalvelukseen.
Olemme kuin yksi suuri perhe, jolla on sekä iloja että huolia. Tuomme
taivaallisen Isän eteen kiitoksemme ja pyyntömme. Kerromme hänelle myös ne
asiat, jotka painavat mieltämme.

3.
Jumalan perheväki, pienet ja suuret.
––
Taivaallisen Isän lapsina olemme tulleet yhdessä hänen eteensä. Jumala kutsuu
meitä yhteyteensä. On paljon asioita, jotka aiheuttavat epäsopua ja rikkovat
yhteyttä kodeissamme ja perheissämme. Tarvitsemme anteeksiantoa ja sovintoa.
Sen on Jumala valmistanut meille Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi rukoilemme:

4.
Rakkaat ystävät.
––
Iloiten olemme tulleet Jumalan eteen. Jumala on meidät luonut. Hän on antanut
meille elämän ja elämän lahjat.
Jumala on lähettänyt Jeesuksen meille auttajaksi ja pelastajaksi. Jeesus
kutsuu luokseen jokaisen pienimmästä alkaen.
Jumala on lahjoittanut Pyhän Hengen ohjaamaan ja rohkaisemaan
seurakuntaansa. Kasteessa meidät on liitetty Jumalan seurakunnan jäseniksi.
Saamme turvallisin mielin rukoilla Jumalalta anteeksiantoa.

5.
Rakkaat ystävät.
––
Olemme löytäneet paikkamme kirkon penkissä. Jumalan suuressa perheessä on
meille kaikille tilaa. Tässä perheessä on sekä iloa että huolta. Jumala, Isämme,
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tuntee meidän ilomme ja toiveemme. Hän tuntee myös ne asiat, joissa olemme
tehneet väärin ja jotka painavat mieltämme. Turvaudumme siihen, mitä Jeesus
on tehnyt puolestamme, ja pyydämme Jumalan anteeksiantoa.

6.
Esimerkki vapaasti laadittavista johdantosanoista.

Oletko pannut merkille, kuinka helposti vaatteet likaantuvat peleissä ja
leikeissä. Vaikka yrittäisi kuinka varoa, ne tulevat aina vähitellen likaisiksi.
Onneksi vaatteet voi pestä puhtaiksi.
Elämässä eivät kuitenkaan likaannu vain vaatteet. Myöskin ihmisen
sydämeen ja omaantuntoon voi tulla tahroja. Niitä tulee sinne silloin, kun me
sanomme toisille pahoja sanoja ja teemme vääriä tekoja.
Me ihmiset emme pysty pesemään sydämiä. Mutta taivaan Isä voi.
Raamatussa taivaan Isä lupaa näin: »Vaikka teidän syntinne ovat veren punaiset,
ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat
valkeiksi kuin puhdas villa.» Hän pesee sydämemme puhtaaksi, kun me
tunnustamme hänelle väärät tekomme ja pyydämme niitä anteeksi Jeesuksen
nimessä. Tunnustamme nyt hänelle syntimme.
TAI

Oletko pannut merkille, kuinka joskus hauskat ja hyvätkin asiat saattavat tuntua
aivan ikäviltä. Saattaapa aurinkoinen päiväkin vaikuttaa joskus aivan synkältä.
Näin tapahtuu silloin, kun mieltämme painaa jokin ikävä asia. Paha mieli ja
huono omatunto tulee siitä, kun sanoo toiselle ikävästi tai tekee jotakin sellaista,
mitä ei saisi tehdä.
Huono omatunto ei parane muutoin kuin anteeksi pyytämällä. Me voimme
nyt yhdessä pyytää taivaan Isältä anteeksi kaikkia vääriä tekojamme.
Raamatussa luvataan, että taivaan Isä antaa kaiken anteeksi ja hyvän
omantunnon niille, jotka turvaavat Jeesukseen.

Jouluajan perhejumalanpalveluksissa
Rakkaat ystävät.
––
Olemme tulleet yhdessä jumalanpalvelukseen, jotta löytäisimme joulun
sydämiimme ja koteihimme. Enkelten iloinen viesti kaikuu ympärillämme:
Teille on syntynyt Vapahtaja! Jeesus syntyi auttajaksemme. Hän tuli
vapauttamaan meidät kaikesta pahan vallasta. Pimeyden keskelle syttyi valo.
Ylistämme Jumalaa ja turvaudumme siihen, mitä Jeesus on puolestamme
tehnyt, kun pyydämme syntejämme anteeksi.

Hiljaisen viikon ja pääsiäisen
perhejumalanpalveluksissa
Rakkaat ystävät.
––
Olemme tulleet jumalanpalvelukseen aikana, jolloin muistamme Jeesuksen
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kuolemaa ja ylösnousemusta. Jeesus kärsi ristinkuoleman meidän syntiemme
tähden. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Siksi iloitsemme ristin äärellä
pääsiäisen sanomasta: Jeesus on ylösnoussut! Kuolemallaan hän on voittanut
synnin ja kuoleman vallan. Jeesukseen turvaten pyydämme syntejämme
anteeksi.

Kevään ja helluntain perhejumalanpalveluksissa
Rakkaat ystävät.
––
Olemme koolla Jumalan perheen juhlassa. Niin kuin Jumala
kasvamaan ja kukkimaan, niin hän tahtoo uudistaa myös
lähettänyt Pyhän Henkensä kirkastamaan sitä, mitä Jeesus
tehnyt. Saamme pelkäämättä turvautua hänen suureen
huolenpitoonsa.

herättää luonnon
meidät. Hän on
on puolestamme
rakkauteensa ja

Kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle
Laudamus-virsi
Lauletaan virren 493 sävelmällä. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 729.

1. Isä, Kaikkivaltias,
Herra, taivaan Kuningas!
Sinua me kumarramme,
ylistämme laulullamme,
suuri Jumalamme.
2. Kristus, Poika Jumalan,
synnin kannat maailman.
Armahda, oi Jeesuksemme!
Ota vastaan kiitoksemme,
tule turvaksemme.
3. Jeesus, Herra ainoa,
pyhä, korkein kaikista,
ylistetty Hengen kanssa!
Isälle tuo kiitostansa
kansa riemuissansa.

Uskontunnustus
1.
Lauletaan virren 487 sävelmällä. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 733.

1. Uskon Isään Jumalaan,
kaiken hyvän antajaan.
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Hän on luonut ihmisen,
maailman ja ihmeet sen.
2. Uskon Poikaan, Jeesukseen,
Vapahtajaan rakkaaseen.
Keskellemme syntyi hän,
tuntee ihmiselämän.
3. Jeesus kuoli, haudattiin,
astui ylös taivaisiin.
Syntimme hän sovitti,
kaiken saamme anteeksi.
4. Uskon Henkeen totuuden.
Hän on Henki rakkauden.
Hän luo uutta elämää,
uskon meissä herättää.
5. Tämän uskon turvissa
elän seurakunnassa.
Taivas maata koskettaa,
usko ilon lahjoittaa.

2.
Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 734.

1. Uskon Isään Jumalaan,
Luojaan taivaan, Luojaan maan.
Kaikki valta hänen on
ja viisaus loputon.
Yöllä sekä päivällä
hän on meitä lähellä.
Tietämme hän johdattaa
ja avun tarjoaa.
Uskon yhteen Jumalaan
kolmiyhteiseen,
Isään, Poikaan ainoaan
ja Henkeen ikuiseen.
2. Uskon Poikaan ainoaan,
Jeesukseen, Vapahtajaan,
joka saapui maailmaan
meitä auttamaan.
Vapahtajaa pilkattiin,
hänet ristiinnaulittiin.
Puolestamme kuoli hän.
Me saimme elämän.
Uskon yhteen Jumalaan
kolmiyhteiseen,
Isään, Poikaan ainoaan
ja Henkeen ikuiseen.
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3. Uskon Pyhän Hengen työn.
Henki johtaa halki yön.
Jeesuksen luo meidät tuo
ja uskon meihin luo.
Henki meitä opettaa,
totuudesta muistuttaa.
Usko meissä kasvaa saa,
kun hän sen vahvistaa.
Uskon yhteen Jumalaan
kolmiyhteiseen,
Isään, Poikaan ainoaan
ja Henkeen ikuiseen.

Teemavirsiä
Teemavirsi voidaan laulaa perhemessun kohdassa 9 (Päivän virsi), kohdassa 13 (Virsi) tai saarnan
yhteydessä.

Joulun teemavirsi
Lauletaan virren 135 sävelmällä. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 744.

1. On jouluyö ensimmäinen.
Nyt Maria sai esikoisen.
Lupaukset täyttyvät näin.
Jumalan kunnia olkoon.
Seimelle saapukaa,
ihmettä katsokaa!
Jeesus näin rauhansa kansoille tuo.
2. Keskellä yön pimeyden
nyt kirkkaus on ihmeellinen.
Ylistys soi enkeleiden:
Jumalan kunnia olkoon.
Seimelle saapukaa,
ihmettä katsokaa!
Jeesus näin rauhansa kansoille tuo.
3. Oppaanamme lapsi nyt on,
ja ilomme on sammumaton.
Kaikille hän tuo sovinnon.
Jumalan kunnia olkoon.
Seimelle saapukaa,
ihmettä katsokaa!
Jeesus näin rauhansa kansoille tuo.

274

Pääsiäisen teemavirsi
Lauletaan virren 135 sävelmällä. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 745.

1. Pääsiäiseen herätä saan
ja kirkkauteen valloittavaan.
Herramme ei hautaansa jää.
Jeesus nyt on ylösnoussut.
Ylistys Jumalan,
soi halki maailman:
Jeesus nyt kuoleman voittanut on!
2. Kivi jo pois vieritettiin,
ja laulumme soi korkeuksiin.
Vapahtaja luonamme on!
Jeesus nyt on ylösnoussut.
Ylistys Jumalan,
soi halki maailman:
Jeesus nyt kuoleman voittanut on!
3. Enkeli näin viestiä tuo:
Jo kiiruhtakaa murheisten luo.
Kaikkialla kuuluttakaa:
Jeesus nyt on ylösnoussut.
Ylistys Jumalan,
soi halki maailman:
Jeesus nyt kuoleman voittanut on!

Helluntain teemavirsi
Lauletaan virren 135 sävelmällä. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 746.

1. Keskellämme ihmeellinen
ja tutkimaton Hengen työ on.
Sydämiin hän uskoa luo.
Hyvä on Jumalan Henki.
Jumalan Hengelle
kiitosta laulamme.
Henki, tien näytät luo Vapahtajan.
2. Nöyrä hän on, uskollinen.
Hän murheeseen tuo lohdutuksen.
Jeesuksen luo johdattaa hän.
Hyvä on Jumalan Henki.
Jumalan Hengelle
kiitosta laulamme.
Henki, tien näytät luo Vapahtajan.
3. Kuin tuuli käy ylitse maan
hän rakastaen suo lahjojaan.
Jokainen näin tehtävän saa.
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Hyvä on Jumalan Henki.
Jumalan Hengelle
kiitosta laulamme.
Henki, tien näytät luo Vapahtajan.

Mikkelinpäivän teemavirsi
Lauletaan virren 135 sävelmällä. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 747.

1. Ympärillä ihmisien
on kirkkauden maa enkeleiden.
Jumalaa ne palvelevat.
Enkelit auttavat meitä.
Jumala lahjoillaan
näin hoitaa lapsiaan.
Herra, me kiitämme enkeleistä.
2. Enkeli käy ihmisten luo
ja Jumalalta viestiä tuo.
Varjellen hän vierellä on.
Enkelit auttavat meitä.
Jumala lahjoillaan
näin hoitaa lapsiaan.
Herra, me kiitämme enkeleistä.
3. Enkeliä silmin ei näy,
ja kuitenkin hän edellä käy.
Päivin ja öin johdattaa hän.
Enkelit auttavat meitä.
Jumala lahjoillaan
näin hoitaa lapsiaan.
Herra, me kiitämme enkeleistä.
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Perhevirsi
Lauletaan virren 53 sävelmällä. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 748.

1. Jeesus, meidän perheestä
tänään tahdon kiittää.
Moni muisto lämpöinen
meidät yhteen liittää.
2. Välillä kun riidellään,
joku kovin suuttuu.
Auta, että sovuksi
paha mieli muuttuu.
3. Vanhempaa kun väsyttää,
Jeesus, voimaa anna.
Suuria ja pieniä
sylissäsi kanna.
4. Anna levon hetkiä.
Turha kiire poista.
Auta, että jokainen
kuuntelisi toista.
5. Siunaa meidän perhettä,
Jeesus, rukoilemme.
Sinä meidät lahjaksi
annoit toisillemme.

Elämänkaarilaulu
Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 749.
Tätä laulua käytetään yhteisen esirukouksen ilmoitusten yhteydessä. Jos kastetut, kuulutetut ja kuolleet
luetaan ennen yhteistä esirukousta, voidaan laulua käyttää säkeistö kerrallaan ilmoitukseen kuuluvan
rukouksen sijasta tai lisäksi. Laulu voidaan laulaa myös kokonaan ilmoitusten jälkeen. Säkeistöjen
järjestystä voidaan vaihtaa.

1. Kasteen armon, lahjan taivahasta
pieni lapsi omaksensa saa.
Siunaa, Jeesus, armollasi lasta,
anna voimaa häntä rakastaa.
2. Kiitos, Herra, että rakkautta,
toisillemme saamme osoittaa.
Anna rauhaa, anna viisautta
koti kristillinen rakentaa.
3. Aika vaihtuu iankaikkisuuteen,
lohdutusta sydän odottaa.
Uskoen se katsoo eloon uuteen,
siellä siintää toivon, rauhan maa.
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Perhemessun ehtoollislaulu
Lauletaan virren 53 sävelmällä. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 743.

1. Jeesus, kutsut minutkin
luokse juhlapöydän.
Sieltä uutta voimaa saan,
sieltä ilon löydän.
2. Leivässä ja viinissä
kohtaan sinut, Herran.
Tahdon muistaa sinua,
niin kuin toivoit kerran.
3. Ymmärrä ei viisainkaan
suurta salaisuutta:
Tässä juhlapöydässä
tahdot luoda uutta.
4. Annat synnit anteeksi,
hoidat väsyneitä,
kosketat ja rakastat
monin tavoin meitä.
5. Sinä annoit itsesi
ihmislasten tähden.
Siksi, Jeesus, kanssasi
arkipäivään lähden.
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