
 

PIISPANMESSU 
NIVALAN KIRKOSSA 

30.5.2021 
Kirkon uudelleen käyttöönotto 

I  JOHDANTO 
Tervetulosanat 

Alkuvirsi ja ristikulkue* 

Virsi 536 

1. Kristus, valo valkeuden, 

Isän Poika iäinen, 

armostasi jälleen uuden 

päivän saamme suloisen. 

Valo varjot hajottaa, 

salatutkin paljastaa, 

nostaa kaikki levoltansa 

työhön kutsumuksessansa. 

2. Saakoon Henki rakastava 

sydämemme lämmittää, 

että kova, paha sana 

tänään lausumatta jää. 

Katso, Herra, eksymme. 

Työmme, ajatuksemme 

meidät ilman Henkeäsi 

vievät kauas edestäsi. 

3. Anna, Jeesus, valon loistaa 

synnin yöhön pimeään, 

epäusko meistä poistaa, 

auttaa uuteen elämään. 

Kirkkaan armon valolla 

murheen pilvet hajota. 

Kulje tänään vierellämme, 

Jeesus, parhain ystävämme. 

4. Rauha seurakunnassasi 

väkevänä virratkoon. 

Rauha sinun armostasi 

isänmaata suojatkoon. 

Estä riidat, vääryydet, 

sodat, onnettomuudet. 

Toimillemme, hankkeillemme 

viisautta rukoilemme. 



5. Uskon lamppu lakkaamatta 

öljystäsi loistakoon, 

käymään tietä oikeata 

Pyhä Henki johtakoon. 

Päästä meidät pahasta, 

anna rauha taivaassa 

iloisesti kiittääksemme 

armostasi, Jeesuksemme. 

Alkusiunaus ja vuorotervehdys 

 

 

 

 

Johdantosanat  

Pyhittäminen 

L Uudessa testamentissa seurakuntaa kuvataan elävien kivien 

temppeliksi. Kuulkaamme Jumalan sanaa. 

Ef. 2:20–22 

Virsi 834:1 

Temppeliinsä Herran kansa 

saapunut on riemuiten, 

huoneen rakennuttamansa 

ottaa vastaan kiittäen. 

Elävinä kivinä 

rakennumme yhdessä. 

Vierekkäin on hyvä kiittää. 

Kristus meidät yhteen liittää. 

L Olkoon tämän kastemaljan vesi pelastuksen lähde, kun pyhän 

kasteen sakramentti toimitetaan Kristuksen käskyn mukaan. 

Kuulkaamme Jumalan sanaa. 

Matt. 28:18–20 

Virsi 834:2 

Kastemaljan kirkas vesi 

aina meitä muistuttaa: 

meidät otit lapsiksesi, 



saamme armon omistaa. 

Kastemaljan äärellä, 

pelastuksen lähteellä, 

Pyhän Hengen voiman saamme. 

Kristusta siis palvelkaamme. 

L Kuulukoon tästä saarnatuolista armon ja totuuden sana 

kirkkaana, niin että se herättäisi kuulijat synnin unesta, vapauttaisi 

syyllisyydestä ja auttaisi meitä vaeltamaan kohti taivaan kotia. 

Kuulkaamme Jumalan sanaa. 

Room. 10:17 

Virsi 834:3 

Sanan valo kutsuvana 

täältä aina loistakoon, 

totuuden ja armon sana 

selkeästi kaikukoon. 

Sanallasi kosketa, 

uskoamme vahvista. 

Sanallasi siunaa meitä 

sanoihimme väsyneitä. 

L Olkoon tämä alttari Jumalan perheen yhteinen pöytä, jonka 

äärellä seurakunta ottaa vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. 

Kuulkaamme Jumalan sanaa. 

1. Kor. 10:16–17 

Virsi 834:4 

Alttarille, Jumalamme, 

tuomme kiitosuhrimme. 

Pöytääsi me tuoda saamme 

lahjamme ja puutteemme. 

Kristus ehtoollisellaan 

tässä ruokkii omiaan. 

Synnit maailman hän kantaa, 

toivon, rohkeuden antaa. 

L Täyttäköön laulu ja soitto tämän Herran huoneen, niin että 

seurakunta ylistäisi koko sydämestään Jumalaa, saisi avun 

ahdistukseen ja ilon elämäänsä. Kuulkaamme Jumalan sanaa. 

Ps. 92:2–4 

Virsi 834:5 

Soitto, laulu ylistäköön 

Luojan suurta kunniaa. 

Sävel, sointu yhdistäköön 



seurakuntaa laulavaa. 

Täytä meidät Hengellä, 

täytä riemun äänellä. 

Anna meidän taivaassasi 

laulaa juhlajoukossasi. 

L Kaikukoot kirkonkellot yli tämän tienoon kutsuen sen asukkaita 

yhteiseen jumalanpalvelukseen, jossa he kohtaavat sanassa ja 

sakramenteissa Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen. 

Kuulkaamme Jumalan sanaa. 

Ps. 48:10–11 

Vihkimisrukous 

L Rukoilkaamme. 

… 

 

Yhteinen rippi 

Kehotussanat 

Synnintunnustus 704 

Taivaallinen Isä. 

Sain kasteen sinun lapseksesi. 

Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, 

kadotuksen alta taivaan perilliseksi. 

En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. 

En ole kuunnellut ääntäsi enkä totellut tahtoasi. 

Jumala, armahda minua Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. 

Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. 

Synninpäästö 

E … 

 

Päivän psalmi 

Lauluryhmä: Nyt iloiten laulakaa Herralle, psalmista 95 

Herra, armahda 

 

 

 



Kunnia* 

 

 

 

Kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle* 

Virsi 130 

1. Jumala, Isä taivaassa, 

nyt ylistämme sinua. 

Laupeutesi pohjaton 

voimana meillä aina on, 

aina on. 

2. Jumalan Poika, ihminen, 

tie näytä armon, totuuden. 

Kirkasta, Kristus, sanasi, 

ristisi uhri, voittosi, 

voittosi.

3. Oi Pyhä Henki, lohduta 

ja meitä neuvo, johdata. 

Jumala kolmiyhteinen, 

turvaksi tule kaikkien, 

kaikkien. 

Päivän rukous 

L Rukoilkaamme. 

… 

 

II  SANA 
Vanhan testamentin lukukappale 

4. Moos 6:22–27 

Vastausmusiikki 

Lauluryhmä: Jumalan käsi koskettaa (san. Aino Veteläsuo) 

Uuden testamentin lukukappale 

Ef. 1:3–6, 11–14  



Päivän virsi 

Virsi 196 (lauluryhmä laulaa 3. säkeistön) 

1. On Herran temppelissä 

virvoitus suloinen. 

Hän kutsuu tänne, missä 

kohtaamme Kristuksen. 

Kuin taivas sateellansa 

ravitsee liljaa maan, 

niin Herra armollansa 

käy meitä hoitamaan. 

2. Kristuksen kirkkautta 

me saamme katsella. 

Hän voimaa, puhtautta 

luo meihin sanalla. 

Kun täällä ylistyksin 

yhteinen virsi soi, 

ken silloin jäädä yksin 

porttien taakse voi? 

4. En tahdo mennä harhaan, 

päivästä pimeään. 

Luo Herra valon parhaan, 

sanansa suojaan jään. 

Vain hänen kasvojansa 

näin tahdon etsiä, 

hän seurakunnassansa 

suo rauhan ylhäältä.  

Evankeliumi* 

 

Matt. 28:16–20 

 

Saarna 

Musiikkikappale 

J. S. Bach, Adagio BWW. 1033 

Työntekijöiden siunaaminen 

Uskontunnustus* 

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. 

Yhteinen esirukous 

E Rukoilkaamme. 

… 

 

Ehtoollisohjeistus  

III  EHTOOLLINEN 
Uhrivirsi 

Virsi 954 

1. Lahjoillasi meitä siunaat, 

kaiken annat ajallaan. 

Opeta, oi Herra, meitä, 

omastamme jakamaan. 

2. Muistuta myös, että emme 

kiinnittyisi tavaraan. 

Opeta, oi Herra, meitä, 

omastamme jakamaan.

3. Maailmassa moni lienee 

nälkäinen ja janoissaan. 

Opeta, oi Herra, meitä, 

omastamme jakamaan. 

4. Liian moni aivan yksin 

jatkaa yhä kulkuaan. 

Opeta, oi Herra, meitä, 

omastamme jakamaan.

5. Näytä, missä apuamme, 

lahjojamme tarvitaan. 

Opeta, oi Herra, meitä, 

omastamme jakamaan. 

6. Kiitos, että meitä ohjaat 

yhteyteen siunaavaan. 

Opeta, oi Herra, meitä, 

omastamme jakamaan. 



Ehtoollisrukous 

 

 

 

 

 

 

Prefaatio 

Pyhä* 

 

 

 

 

 

Rukous ja asetussanat 

… 

 

 

 

… 

 



Isä meidän 

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. 

Herran rauha 

 

  

Jumalan Karitsa* 

 

 

 

 

 

 

Kutsu ehtoolliselle  



Ehtoollisen vietto 

Lauluryhmä: Leipä elämän 

Virsi 228 

1. Vaiti kaikki palvokaamme 

salaisuutta Kristuksen. 

Hän on tullut keskellemme, 

väisty, huoli maallinen. 

Kristus täyttää kunniallaan 

ääret maan ja taivasten. 

2. Ihmiseksi tänne syntyi 

kuningasten kuningas. 

Itsensä nyt meille antaa 

Jeesus, Herra laupias. 

Taivaan leipää lapsillensa 

murtaa Kaikkivaltias.

3. Taisteluunsa Kristus meidät 

seuraajikseen vienyt on. 

Hän on valo valkeuden, 

rauhan lähde loputon. 

Voimallansa Kristus murskaa 

vallat yön ja turmion. 

4. Kerubitkin siivillänsä 

verhoavat kasvojaan, 

Kristukselle lakkaamatta 

huutavat he kiitostaan: 

Halleluja, halleluja, 

aamen, aamen ainiaan.

Musiikkikappale: W. A. Mozart, Andante KV. 545 

Päätössanat  

Kiitosrukous 

L Rukoilkaamme. 

… 

 

IV  PÄÄTÖS 
Ylistysvirsi* 

Virsi 572 

1. Taas kukkasilla kukkulat, 

oi Herra, kaikki vyötät 

ja laumat lukemattomat 

taas laitumilla syötät. 

Näin kaikki maa nyt iloissaan 

sinulle laulaa kiitostaan, 

julistaa kunniaasi. 

5. On autuas, ken olla saa 

Jumalan kartanoissa, 

ylistää Luojan kunniaa 

pyhien asunnoissa, 

kun hyvyydellä huoneesi, 

rauhalla läsnäolosi 

ravitset, Herra, meitä.



Herran siunaus* 

L … 

 

Lauluryhmä 

Tuhansin kielin 

Muistamiset 

Loppumusiikki ja ristikulkue* 

Kirkkokahvit seurakuntakodin pihalla 

Lapsikuoro Sinikellot laulaa 

Välitetään toisista, muistetaan turvavälit!  



Liturgia ja saarna:  Piispa Jukka Keskitalo 

Avustava pappi:  Sanna Jukkola 

Tekstinlukijat:  Krista Hakkarainen ja Anita Piiponniemi 

Esirukous:  Johanna Hietala ja Sirkku Junttila 

Ehtoollisavustajat:  Sirkku Junttila ja Ritva Nuorala 

Muut avustajat:  Anneli Kalliokoski jaYrjö Muilu 

Suntiot:   Anne Haikara ja Risto Junttila 

Kanttorit:  Liisa Katajala ja Anu Rautio 

Lauluryhmä: Johanna Eerikkilä, Aleksi Päkkilä, Ilpo 

Terho ja Anu Rautio 

Musiikkiavustajat: Oona Kangas ja Sanna Suihkonen 

Kuvaus:   PaikallisTV / Veli Lesell 

Valokuvaus:  Sanna Heinineva 

Ohjelmalehtisen kuvat: Mika Nuorva ja Tuovi Pulkkanen 


