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Kirjurinluoto
JOHDANTO
Alkulaulu: Tule nuotion loimuun
1. Tule nuotion loimuun,
älä pimeään jää.
Tule nuotion loimuun,
se on lämmittävää.
Saavu laulamaan
iltaan tummuvaan
nuotion loisteeseen,
joukkoon ystävien.
Tämä hetki on yhteinen,
tämä hetki on rakkauden.
Liekki ikuinen roihuta saa
ilo leimahtaa.
Tämä hetki on yhteinen,
tämä hetki on rakkauden.
Alkusiunaus ja johdantosanat
Synnintunnustus
Herra.
Sinä olet valo, mutta en ole katsonut sinua.
Sinä olet tie, mutta en ole seurannut sinua.
Sinä olet totuus, mutta en ole pysynyt sinussa.
Sinä olet elämä, mutta en ole tunnustanut sitä.
Sinä olet opastajani, mutta en ole totellut sinua.
Ja kuitenkin, Herra,
kun teen väärin ja turmelen elämääni,
olen onneton ja syytän sinua.
Herra, anna minulle anteeksi.
Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen,
Vapahtajani tähden.

Liekki ikuinen roihuta saa
lämpö koskettaa.
2. Tule etsimään voimaa,
tule kuuntelemaan
Tule etsimään voimaa,
matkaan rasittavaan.
Saavu laulamaan...
3. Tule hetkeksi rauhaan,
tielle rukouksen.
Tule hetkeksi rauhaan,
syliin hiljaisuuden.
Saavu laulamaan…

Synninpäästö
Kiitoslaulu: On taivas auki
1. Nyt tulkaa juhlimaan,
on jälleen aika kiittää
ja antaa laulun nousta taivaisiin.
Nyt vettä tarjotaan,
se janoisille riittää.
Se tänään virtaa kaikkiin sydämiin.

2. Kun matka rasittaa,
Hän tiellä tulee vastaan.
Hän kulkijoita kutsuu lepäämään.
Hän leivän ojentaa,
Hän kotiin kutsuu lastaan
On hyvä olla hänen lähellään.

On taivas auki,
aavistaa voi tänään sen.
On taivas auki,
valtaa valo sydämen.
On tyhjä ristinpuu.
On Kristus ylösnoussut
ja sateenkaari maahan ulottuu.

On taivas auki...
3. Hän meitä ymmärtää,
Hän uupuneita kantaa.
Hän hoitaa kaikki mielet murtuneet.
Hän keskellemme jää,
Hän puhtaat vaatteet antaa
ja syliin ottaa kaikki sirpaleet.
On taivas auki…

Rukous

SANA
Teksti
Sananl. 30: 7-9
Kahta minä sinulta pyydän niin kauan kuin elän, älä niitä kiellä:
pidä minusta kaukana vilppi ja valhe,
älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan.
Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen.
Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan
ja kysyä mielessäni: ”Mikä on Herra?”
Jos ylen määrin köyhdyn, saatan varastaa
ja vannoa väärin, rikkoa Jumalani nimeä vastaan.

Vastausmusiikki: Meille aurinko paistaa
1. Laulu valtaa hiljaisuuden,
aavistaa voin salaisuuden,
joka tänään meitä piirittää.
Koko luomakunta valvoo jotain kaivaten.
Sydäntemme pohjaan
me kuulla voimme kutsun hiljaisen.
Meille aurinko paistaa,
meille hymyilee kuu,
saamme taivasta maistaa,
se meille avautuu.
2. Joku saapuu keskellemme,
joku kuulee kaipauksemme,
joku tuntee polut erämaan.
Joku istuu nuotiolle lämmittelemään.
Silmiimme hän katsoo
ja meille jakaa palan leivästään
Meille aurinko paistaa…
3. Vielä kulkee halki ajan
polku hyvän Vapahtajan.
Tänään uutta meissäkin hän luo.
Erämaahan eksyneille suunnan näyttää hän.
Läpi myrskytuulen
me kuulla voimme äänen lempeän.
Meille aurinko paistaa…
Evankeliumi
Matt. 16: 24-27
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja
seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka
elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän
voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa
sielunsa takaisin? Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja
silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan.”
Saarna

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.
Laulu: Ei pelolle valtaa
1. Taas kaikuvat laulut vaienneet.
Ne loistavat niin kuin kyyneleet.
Ei sammua voi se minkä Luoja meihin loi.
Jos edessä yö on lohduton,
me aavistaa voimme auringon.
Hän lahjaksi antaa uuden laulun, joka soi.
Kun valo on oppaanamme, polku aukeaa.
Me yössäkin uskallamme kantaa unelmaa.
Ei pelolle valtaa antaa saa.
Kristuksen kanssa taivaltakaa.
Suuri Jumala itse täällä työnsä loppuun vie.
Sillä tämä on Luojan rakas maa,

hyvyyden voimaan turvautukaa
ja kutsukaa kaikki luottamaan:
Jeesus on meille toivo ja tie!
2. Taas syttyvät tulet sammuneet.
Taas huomiseen vievät askeleet.
Me tehtävän saimme uuteen
maastoon suunnistaa.
Kun tulet taas jäävät hiipumaan
ja lähdetään matkaan tuntemattomaan,
jo Herramme itse siellä meitä odottaa.
Kun valo on oppaanamme…

Esirukouslaulu: Käännä kasvosi
Esirukouslaulun säkeistöjen välissä luetaan esirukouslauseita.
1. Jeesus, tunnet koko maailman.
3. Sinä tunnet kodit kylmenneet,
Sinä tiedät huolten meitä kalvavan.
yksinäisten sydämien kyyneleet.
Syliin nosta tämä kaunis maa.
Sinä, Herra, voithan ymmärtää
Kaipaamme auttajaa.
rakkauden ikävää.
Sinä kaiken kädelläsi loit.
Siksi meitä yhä vielä auttaa voit.
: Kuule vaienneiden huutoa.
Käännä kasvosi heidän puoleensa. :

Tunnet lasten mielet murtuneet,
pettymysten tiellä hiljaa turtuneet.
: Moni yksin vaipuu huoleensa.
Käännä kasvosi heidän puoleensa. :

2. Sinä tunnet teltat hajonneet
nuotioiden liekit yöhön sammuneet.
Moni taival kesken jäänyt on,
moni on koditon.

4. Herra Jeesus, saavu luoksemme.
Sinä yksin kärsit meidän vuoksemme.
Sinä kannoit kivut ihmisten
haavamme jokaisen.

Näet kasvot muukalaisien,
sinä kuulet huudot telttaleirien,
: Pakolaiset ilman kotia.
Käännä kasvosi heidän puoleensa. :

Sinä kaikki taistelumme näit.
Syvään kuiluun meidän vierellemme jäit.
: Yöhön eksyneitä lohduta.
Käännä kasvosi heidän puoleensa. :

EHTOOLLINEN
Laulu: Sama taivas
1. Sama taivas yllä tämän maan yhä kutsuu meitä kulkemaan.
Sama aava meri sininen, sama koti yhteinen.
Samat niityt, vuoret, erämaat. Joet, järvet, kukkulat ja haat.
Sama tuuli hiljaa humisten laulaa yllä metsien.
Samaa vettä janoinen saa, sama lähde pulppuaa.
Vesi kirkkain kaiken janon sammuttaa.
Sama voima rakkauden, syliin sulkee jokaisen.
Matka jatkuu, matka kohti Jumalaa.
2. Sama retki alla auringon, sama kaipaus sisällämme on,
ilo lapsen, hymy vanhuksen sama matka yhteinen.
Täällä yhteen kuuluu jokainen, kasvi, lintu, puu ja ihminen.
Kukin hoivan toisellensa suo, yhdessä näin uutta luo.
Samaa vettä janoinen saa...

3. Yksi kaiken antoi omastaan, kaiken voitti rakkaudellaan.
Yksi meitä kutsuu kulkemaan aina hänen seurassaan.
Kristus kuoli vuoksi jokaisen leivän mursi meitä siunaten,
meidät liittää puuhun elämän, antaa meille tehtävän.
Samaa vettä janoinen saa...
Ehtoollisrukous
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
Ehtoollisen vietto
Vie vuorille tää viesti
Vie vuorille tää viesti,
huuda se kaikkeen maailmaan.
Vie vuorille tää viesti:
Luo Herran joutukaa!

2. On hänen luonaan juhlaa
myös hetket vaikeat.
Hän lahjojansa tuhlaa,
pois taakat painavat.

1. Ei hylkää hän, vaan kantaa
ja päästää pahasta.
Hän meille leivän antaa,
on kaikki valmista.

Vie vuorille...

Vie vuorille...

3. Hän tulee meitä vastaan
nyt ehtoollisessaan.
Ei koskaan hylkää lastaan,
vaan kutsuu seuraamaan.
Vie vuorille...

Go, tell it on the mountain
Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere.
Go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.
1. While shepherds kept their watching
over silent flocks by night,
behold throughout the heavens
there shone a holy light.
Go, tell it on the mountain…

2. The shepherds feared and trembled,
when lo! above the earth
rang out the angel chorus,
that hailed our Saviour's birth.
Go, tell it on the mountain…
3. Down in a lowly manger
our humble Christ was born
and God sent us salvation
that blessed Christmas morn.
Go, tell it on the mountain…

Tartu käteen Jumalan
1. Sammuu loiste kynttilöiden,
tuuli laulaa ikävöiden,
hetki kaikkein kaunein kohta
muisto vain on.
Tuli hiipuu nuotioissa,
käsi ystävän on poissa,
sisälläsi kaipaus soi
sammumaton.
Tartu käteen Jumalan,
tartu siihen mikä kestää.
Astu kalliolle, joka pettää ei
Tartu käteen Jumalan,
älä minkään anna estää.
Kuule kuinka sydämesi sykkii ja soi.
2. Pian jo lehdet lentelevät,
koittaa talvi, koittaa kevät.

Moneen kertaan telttanarut
irrotetaan.
Uupuu askel vaeltajan
sortuu seinä savimajan,
mutta yksi loppuun asti
on paikallaan.
Tartu käteen…
3. Elämä on taivallusta,
iloa ja kaipausta.
Halki vuorten, laaksojen
ja vetten se vie.
Yksi auttaa ainoastaan,
yössäkin Hän tulee vastaan,
sydämeesi kuiskaa hiljaa:
Tässä on tie!
Tartu käteen...

Kiitosrukous

PÄÄTÖS
Ylistyslaulu: Sydämemme laulaa
1. : Kiitos Jumalalle,
kiitos korkeimmalle,
ikuinen hän on. :

: Sydämemme laulaa: Herramme hän on. :

: Sydämemme laulaa: ikuinen on on. :

3. : Kiitos Pyhän Hengen,
kiitos rauhan Hengen.
Elävä hän on. :

2. : Kiitos Kuninkaalle,
kiitos Voittajalle,
Herramme hän on. :

: Sydämemme laulaa: Elävä hän on. :

Siunaus
Loppulaulu ja kulkue: Kulkureita
Ei me olla sankareita,
taisteluissa voittaneita,
niitä, joita kaapin päällä
muistetaan täällä,
vaan me ollaan kulkureita,
maiden ääriin kulkeneita.
Kotimaamme jossain odottaa.

2. Vielä tänään puissa tuuli soi.
Vielä tänään unelmoida voi.
Vielä lämmin sydän lyö,
vielä voimaa on ja jatkuu työ.
Ei me olla sankareita...

1. Vielä tänään matkaa jatkaa saan.
Vielä tänään tiellä kuljetaan.
Meille luvattu on maa,
jossa matkalainen rauhan saa.

3. Vielä tänään leiriin kutsutaan
kulkureita koko laajan maan.
Lämpöön suuren nuotion
juhla valmistettu meille on.

Ei me olla sankareita…

Ei me olla sankareita...

