Suvivirsi-messu 2018
Kirkon Ulkomaanapu
Suvivirsi soi!
Suvivirsi-messun ajatus syntyi Kirkon
Ulkomaanavun yhteyshenkilötyöryhmässä
keväällä 2015. Kukin seurakunta voi
rakentaa messusta näköisensä ja omiin
tarpeisiinsa sopivan. Olennaista on, että
Suvivirsi soi!
Suvivirsi-messu voidaan toimittaa Suvivirren sunnuntaina 27.5.2018.
Musiikkia voivat yhteislaulun lisäksi rikastuttaa kuorot, lauluryhmät ja
muusikot. Tänä vuonna lauluista löytyy myös rippikoulusta tuttuja
lauluja nuorille ja vanhemmille. Suvivirsi-messua voi viettää vaikka
rippikoulussa.
Suvivirsi-messu on myös mahdollisuus iloon ja jakamiseen.
Omastamme jakamalla mahdollistamme paremman tämän päivän ja
huomisen sisarillemme ja veljillemme maailmalla. Suvivirsi-messun
kolehti kerätään Kirkon Ulkomaanavun työlle.
Laitetaan Suvivirsi soimaan ja Suvilintu lentämään!

Kati Pirttimaa, asiantuntija, pappi, Espoon tuomiokapituli
Hanna Autio, kanttori, Haagan seurakunta
Suvilinnun laulut 2018 –lauluvihkon laulujen valitsijat

ALKUVIRSI
Ehdotus: Suvivirsi
ALKUSIUNAUS
JOHDANTOSANAT
SYNNINTUNNUSTUS
SYNNINPÄÄSTÖ
HERRA, ARMAHDA
*KUNNIA
*KIITOSVIRSI PYHÄLLE KOLMINAISUUDELLE
Ehdotus: Jumala loi 135
PÄIVÄN RUKOUS
ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
VASTAUS
Ehdotukset: Tuulien teitä, Taas yllemme aurinko saa
TOINEN LUKUKAPPALE
PÄIVÄN VIRSI
Ehdotus: Jumalamme, suuruuttasi 902
*EVANKELIUMI
SAARNA
*USKONTUNNUSTUS
YHTEINEN ESIRUKOUS
Ehdotus: Siunaa koko maailmaa
UHRIVIRSI – kolehti Kirkon Ulkomaanavulle
Ehdotukset: Lahjoillasi meitä siunaat, Kuule Isä taivaan, Kosketa minua Henki
EHTOOLLISVUOROLAULU
PREFAATIO
*PYHÄ
RUKOUS JA ASETUSSANAT
ISÄ MEIDÄN –RUKOUS
HERRAN RAUHA
*JUMALAN KARITSA
EHTOOLLISEN VIETTO
Ehdotukset: Tilkkutäkki, Vuorilaulu, Silmäni aukaise
KIITOSRUKOUS
*YLISTYSVIRSI
Ehdotukset: Soi kunniaksi Luojan
*SIUNAUS
PÄÄTÖSVIRSI
Ehdotukset: Kahden maan kansalainen, Tartu käteen Jumalan, Tulkoon tie sinua vastaan
*seurakunta seisoo

Yhteinen esirukous
Pyhä Jumala, tuomme Sinun eteesi ilonaiheet, huolet ja
surun sekä monet pyynnöt.
Me kiitämme Sinua elämästä, kesän valosta ja luonnosta,
jossa saamme nähdä ja kuulla luomistyösi ihmeitä. Opeta
meitä kunnioittamaan luomaasi ja pitämään huolta
luomakunnastasi.
Rukoilemme sinun luomasi maailman ja kaikkien ihmisten
puolesta. Ole kaikkien heidän kanssaan, jotka elävät sotien
tai levottomuuksien keskellä. Tuomme eteesi heidät, jotka
ovat joutuneet jättämään kotinsa ja aloittamaan elämänsä
alusta. Lohduta kärsiviä, köyhiä ja sairaita. Ole lähellä lapsia
ja nuoria.
Rukoilemme kirkkosi puolesta kaikkialla maailmassa. Anna
meille rohkeutta toimia sinun käsinäsi ja jalkoinasi. Anna
meidän nähdä ja kuulla se, missä apuamme tarvitaan ja
toimia rohkeasti silloin, kun puolustamme oikeaa ja
taistelemme sen toteutumisen puolesta.
Tuomme eteesi oman elämämme. Me kiitämme kaikista
läheisistämme, perheestä ja ystävistä.
Pyhä Jumala, näet koko elämämme, ilomme, surumme,
kysymykset ja epäröinnin. Olet luvannut olla meidän
kanssamme, tue ja johdata meitä.
Aamen.

