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 Seurakunnan perustamisen 
muistopäivä 

Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9) seurakunnan perustamisen muistopäivänä. Aineistoa 
voidaan käyttää myös messun vaihtuvissa osissa.  

Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. 

Virsiehdotuksia 
Virren sijasta voidaan käyttää myös laulua »Kun Hengen tuuli tuulee» tai »Temppeliinsä Herran kansa» (ks. Lauluja 
vihkimisiin, virkaan asettamisiin ja tehtävään siunaamisiin). 

– alkuvirsi (rukoushetken rakenteen kohta 1): 164, 165, 173, 174, 178 tai 195  
– vastaus (kohta 5): 175, 176, 196 tai 197  
– kiitosvirsi (kohta 8): 194:1–3, 199, 327, 329, 330:1–3, 6 tai 339  

Johdantosanat 
Rukoushetken rakenteen kohta 2.  

Rakkaat kristityt. Vietämme seurakuntamme perustamisen muistopäivää. Kiitämme kirkon 
Herraa kaikesta siitä hyvästä, mikä seurakunnassa on tullut osaksemme. Hän on ollut 
kanssamme. Jumala on puhunut meille sanassaan, ruokkinut meitä pyhillä 
sakramenteillaan ja luonut välillemme yhteyttä. Jeesus Kristus on luvannut olla 
kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. 

Psalmi 
Rukoushetken rakenteen kohta 3.  

Voidaan käyttää myös kirkkovuoden ajankohdan mukaista tai apostolien päivän psalmia (Ps. 145:3–7). 

 Antifoni 
Herran armo pysyy ajasta aikaan, 
se on ikuinen niille,  
jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.  

Ps. 103:17 

 Psalmi 
Minä julistan nimeäsi veljilleni, 
ylistän sinua seurakunnan keskellä. 
  Ylistäkää Jumalaa, te Herran palvelijat! 
  Jaakobin suku, kunnioita häntä,  
  palvele vavisten, Israelin kansa! 
Ei hän halveksinut heikkoa eikä karttanut kurjaa, 
ei kääntänyt pois kasvojaan vaan kuuli, kun huusin. 
  Sinua minä ylistän seurakunnan keskellä. 
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  Sinun palvelijoittesi edessä lunastan lupaukseni. 
Köyhät syökööt ja tulkoot kylläisiksi,  
Herraa etsivät ylistäkööt häntä! 
Olkoon teillä voimaa ja rohkeutta iäti! 
  Muistakoot maan kansat tämän teon  
  ja kääntykööt hänen puoleensa. 
Kumartakoot häntä myös vieraat heimot, 
sillä Herran on kuninkuus!  
Hänen valtansa alla ovat kaikki kansat. 
  Vain häntä kumartakoot maan mahtavat, 
  hänen eteensä langetkoot kaikki,  
  jotka maan tomuun vaipuvat. 
He eivät voi elossa pysyä, 
mutta ne, jotka heidän jälkeensä tulevat, 
saavat palvella Herraa. 
  He kertovat hänestä lapsilleen, 
  ja vastedes syntyvälle kansalle he julistavat Herran hyvyyttä, 
  sillä hän on tämän tehnyt.  

Ps. 22:23–32 

TAI 
Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle! 
Palvelkaa häntä iloiten, 
tulkaa hänen eteensä riemuiten. 
  Tietäkää, että Herra on Jumala. 
  Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, 
  hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. 
Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, 
hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. 
Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään. 
  Hyvä on Herra! Iäti kestää hänen armonsa, 
  hänen uskollisuutensa polvesta polveen.  

Ps. 100 

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

Raamatunluku 
Rukoushetken rakenteen kohta 4.  

Joos. 24:14–18 

Joosua sanoi kansalle:  
»Pelätkää siis Herraa ja palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti. Hylätkää ja 
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hävittäkää ne jumalat, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen ja Egyptissä, ja 
palvelkaa Herraa. Mutta jos te ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä 
palvelette: haluatteko palvella niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella 
puolen, vai amorilaisten jumalia, näiden amorilaisten, joiden maassa te nyt asutte. Minä ja 
minun perheeni palvelemme Herraa.»  

Silloin kansa vastasi:  
»Mekö hylkäisimme Herran ja ryhtyisimme palvelemaan muita jumalia! Onhan Herra, 
meidän Jumalamme, tuonut meidät ja isämme tänne Egyptistä, orjuuden pesästä. Saimme 
omin silmin nähdä kaikki suuret tunnusteot, jotka hän teki. Me tahdomme palvella Herraa, 
sillä hän on myös meidän Jumalamme.»  
 

Ef. 2:19–22 

Te ette enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan 
kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit 
ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen 
yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään 
rakennuskivinä Jumalan asumukseen.  
 

1. Piet. 2:4–5, 9–10 

Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on 
Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä 
hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka 
ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden.  

Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, 
määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut 
ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen 
te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut. 

 

Joh. 15:1–11 

Jeesus sanoo:  
»Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, 
joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista 
versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, 
jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. 
Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, 
ellette pysy minussa.  

Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa 
paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin 
irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja 
ne palavat poroksi.  

Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja 
te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja 
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niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä 
rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun 
rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen 
rakkaudessaan.  

Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi 
täydelliseksi.» 

Rukousjakso  
Rukoushetken rakenteen kohta 8. 

Esirukous 
P/E Rukoilkaamme. 

P/E Jumala, me kiitämme sinua läsnäolostasi  
  sanassa ja sakramenteissa.  
  Ole luonamme, kun kokoonnumme tänne nimessäsi.  

S  Herra, armahda meitä. 

P/E Kiitämme Pojastasi,  
  joka on tullut veljeksemme ja Vapahtajaksemme.  
  Auta meitä iloiten ottamaan hänessä vastaan pelastuksen lahja. 

S  Kristus, armahda meitä. 
P/E Kiitämme Pyhästä Hengestä,  
  joka vahvistaa Kristukseen kastettujen yhteyttä.  
  Tee meistä sinun todistajiasi. 

S  Herra, armahda meitä. 

Rukous 
1. Kaikkivaltias Isä. Sinä olet kutsunut seurakuntasi Kristuksen morsiameksi, luvannut 

sille armosi ja lahjoittanut sille uskon. Auta meitä pysymään yhteydessäsi, seurakuntasi 
elävinä jäseninä. Anna meidän kasvaa tuntemisessasi, niin että kiittäisimme ja 
kunnioittaisimme sinua ja eläisimme tahtosi mukaan. Vie meidät lupauksesi mukaan 
ikuiseen kirkkauteen. Tätä pyydämme rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. 

2. Kristus, Vapahtaja. Sinä olet perustanut seurakuntasi todistamaan rakkaudestasi, 
julistamaan sanaasi, palvelemaan kaikkia ja rakentamaan yhteyttä kaikkien kesken. 
Elämän leipänä sinä murruit ristillä ja annoit maailmalle elämän. Sinä lähetät meidät 
viemään maailmalle viestiä elämästä. Auta meitä muistamaan tehtävämme ja 
iloitsemaan siitä. Neuvo ja opeta meitä, niin että me rakkautta janoavassa maailmassa 
osaisimme todistaa viisaasti, palvella alttiisti ja rakentaa yhteyttä lannistumatta. 
Taisteleva ja riemuitseva seurakuntasi ylistää sinua, Kristus, Vapahtajamme. 


