Konfirmaatiomessu

Vantaankosken seurakunnassa

Sydämellisesti tervetuloa konfirmaatiomessuun!
Käytännön ohjeita:
• Kaikki kummit ovat tervetulleita siunaamaan nuorta
konfirmoinnin aikana.
• Tarkistathan, että puhelimesi on äänettömänä
tai pois päältä.
• Valokuvaaminen on sallittu vain omalta paikalta,
haluamme rauhoittaa kirkon etuosan.
• Kaikki ovat tervetulleita ehtoollispöytään joko
ehtoolliselle tai siunattavaksi.
• Lapsille on kirkkosalissa leikkipaikka.
• Jätäthän tämän vihkosen kirkkoon
konfirmaation päätyttyä.
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P = pappi
S = seurakunta
* = Seurakunta seisoo
* Ristikulkue
Alkutervehdys
P: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

S:

Aamen, aamen, aa - men.

P: Herra olkoon teidän kanssanne.

S:

Niin myös sinun hen - ke - si

kanssa.

Johdantosanat
Synnintunnustus
Synninpäästö

S:

Aamen, aamen, aa - men

Virsi
Päivän rukous

S:

Aa - men, aamen

* Evankeliumi
Saarna
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*Uskontunnus
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.
Konfirmaatio
Nuorten siunaaminen
Kummit voivat siirtyä alttarille oman nuorensa taakse.
Konfirmaatiolaulu
Esirukous
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Uhrivirsi (kolehti)
Ehtoollisrukous ja asetussanat

S:

Aamen, aamen, aa - men

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
P: Herran rauha olkoon teidän kanssanne.

S:

Niin myös sinun

hen-ke -si

kanssa.
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*Jumalan Karitsa -hymni

Ehtoollisen vietto
Kiitosrukous

S:

Aa - men,

aamen.

* Ylistysvirsi
* Siunaus

S:

Aamen, aamen, aa - men

Todistusten jako ja lähettäminen
*Päätösmusiikki ja kulkue
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Laulut
Kuule minun ääneni

Rakkaus on lahja Jumalan

säv. Pekka Simojoki
san.Anna-Mari Kaskinen

säv. ja san.Pekka Simojoki

1. Syvyydestä minä huudan
sinua, Herra.
Kuule minun ääneni.
Syvyydestä minä huudan
sinua, Herra.
Kuule minun ääneni.

1. Vaikka minä voisin
vuoret siirtää,
enkeleiden kieltä puhuisin,
mitä muuta olisin
kuin tyhjä kulkunen,
jos rakkautta tuntisi mä en.

2. Pimeydessä minä kaipaan
valoa, Herra.
Kuule minun ääneni.
Pimeydessä minä kaipaan
valoa, Herra.
Kuule minun ääneni.

Sillä rakkaus on
väkevämpi kuolemaa.
Sitä eivät suuret vedetkään
voi sammuttaa,
sillä rakkaus on lahja Jumalan.

3. Erämaassa minä etsin
elävää vettä.
Kuule minun ääneni.
Erämaassa minä etsin
elävää vettä.
Kuule minun ääneni.
4. Anna minun sydämeeni
uusi laulu.
Kuule minun ääneni.
Anna minun sydämeeni
uusi laulu.
Kuule minun ääneni.

2. Vaikka minä saisin
kaiken tiedon,
kaikki salaisuudet tuntisin,
mitä muuta olisin
kuin tyhjä kulkunen,
jos rakkautta tuntisi mä en
Sillä rakkaus on...
3. Jeesus, Sinä
lähde kaiken hyvän,
Sinä tunnet meistä jokaisen.
Tule keskellemme nyt,
lahjojasi jaa.
Anna meille voimaa rakastaa.
Sillä rakkaus on...
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Kaksi tavallista kättä
säv. ja san. Pekka Simojoki

1. Hän ei mitään pyhimystä
kaipaa sädekehineen,
tee se itse yritystä,
yltää taivaaseen.
Tavallisen taapertajan
hän vie työhön pellolleen,
kurjimmankin savimajan
hän voi tehdä kirkokseen.

2. Vaikka moni tekee tikkaat
toisten yli päästäkseen,
jäävät mielestänsä rikkaat
yksin rahoineen,
sillä kaikkein köyhimmistä
Herra kansan kokoaa,
heikoista ja hiljaisista
valtakunnan rakentaa.

Kaksi tavallista kättä
Jeesus työhön lähettää,
kuinka paljon tekemättä
ilman niitä täällä jää?
Kaksi tavallista jalkaa
hän voi ottaa jaloikseen,
niillä taivasmatka alkaa,
joka aamu uudelleen uudelleen.

Kaksi tavallista kättä...
3. Ensimmäiset viimeisiksi
jäävät hänen laskuissaan,
mahtavimmat pienimmiksi
joutuu taipumaan.
Hän ei käske enkeleitä
tätä maata muuttamaan,
Jeesus tahtoo käyttää meitä
siellä missä tarvitaan.
Kaksi tavallista kättä...

7

Turvapaikka

säv. ja san.Jukka Salminen

1. Hiljaisuuden tuulet
hyväilevät kasvojani.
Tulet syttyvät jo yöhön
pimenevään.
Kulkuetta seuraan,
joukkoon liitän askeleeni.
Hämmästyn, kun huomaan:
iloiten tähän jään.
Turvapaikkani, Iinnani korkein,
sinun eteesi tulla näin saan.
Turvapaikkani, Iinnani korkein,
polvistun eteen kuninkaan.
2. Kuulua saan joukkoon,
jossa kädet yhteen liittyy.
Hymni nousee kirkon holviin
ja laajenee.
Särkyneiden sydämien
toiveet kodin löytää.
Armahduksen sana
uuden tien aukaisee.
Turvapaikkani...
3. Laulu vaimenee ,
ja hiljaisuuden tuulet jälleen
kasvojani koskettavat
se puhdistaa.
Kyrie eleison huulilleni
jostain nousee.
Jumalamme läsnä on,
Hän sen vaikuttaa.

Vuorilaulu

säv. Jukka Leppälampi
san. Jukka Leppälampi,
Seppo Ahtiainen ja Jari Kekäle

1. Niin kuin vuoret nää
ympäröi laaksoamme.
Sinun armosi, Jumala
meitä ympäröi.
Niin kuin vuoret nää
julistaa kunniaasi,
niin me tahdomme korottaa,
Herra nimeäsi.
:,: Halleluja, (halleluja),
Halleluja, (halleluja),
Halleluja, (halleluja),
Halleluja, (halleluja),
Aa-aa-men :,:
2. Niin kuin luminen maa
heijastaa säteet auringon,
meitä rohkaise jakamaan,
Jeesus, valoasi.
Meitä taivas ja maa
opettaa matkallamme.
Samoin sanasi saa lohduttaa
tiesi kulkijaa.
:,: Halleluja, (halleluja),
Halleluja, (halleluja),
Halleluja, (halleluja),
Halleluja, (halleluja),
Aa-aa-men :,:

Turvapaikkani...
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Herra elämääni (Virsi 509)

Herra kädelläsi (Virsi 517)

1. Herra, elämääni valvo,
etten harhaan
vaeltaisi täällä
ohi ihmisten.

1. Herra, kädelläsi asua mä saan,
turvallisin käsi päällä maan.
Siellä kaikki saavat uuden sydämen,
rauhan annat haavat sitoen.

2. Herra, auta aina,
etten ketään paina,
etten toisten taakkaa
suuremmaksi tee.

Onneni on olla Herraa lähellä,
turvata voin yksin Jumalaan.
Onneni on olla Herraa lähellä,
tahdon laulaa hänen teoistaan.

3. Vierelläni kulje,
askeleeni ohjaa,
etten väisty, milloin
kutsut auttamaan.

2. Herra, kädelläsi iloita mä saan,
se on rikas käsi antamaan.
Siellä armahdusta meille tarjotaan
eikä kadotusta milloinkaan.

4. Sydäntäni ohjaa,
anna minun, Herra,
armossasi kasvaa,
olla ihminen.

Onneni on olla Herraa lähellä...

säv. Hans Puls
san.Juhani Forsberg ja
Anna-Maija Raittila,

säv. Pekka Simojoki
san. Anna-Mari Kaskinen

3. Herra, kädelläsi itkeä mä saan,
kohonnut ei käsi kostamaan.
Sitä naulat pisti, pahuus ihmisten,
anteeksi soi risti kaiken sen.
Onneni on olla Herraa lähellä...
4. Herra, kädelläsi uneen painan pään,
kutsut ystäväsi lepäämään.
Käsi minut kantaa uuteen elämään,
ikirauhan antaa, valoon jään.
Onneni on olla Herraa lähellä...
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Kuule Isä taivaan (Virsi 501)

Riihikirkkohymni (Virsi 960)

säv. Enoch Sontonga
san. Jaakko Löytty

säv. Pekka Simojoki
san. Anna-Mari Kaskinen

1. Kuule, Isä Taivaan, pyyntö tää:
Auta, ettei kukaan yksin jää
Katso, Isä, lasta kärsivää
Siunaa koko maailmaa,
Siunaa koko maailmaa.

1. Maksettu on velkani mun.
Ylistys olkoon Ristiinnaulitun.

2. Näet, Isä Taivaan, lapsen sen
Joka kääntyy puolees’ rukoillen:
Anna leipä jokapäiväinen.
Siunaa koko maailmaa,
Siunaa koko maailmaa.

3. Luonasi on kotini mun.
Ylistys olkoon Ristiinnaulitun.

3. Ethän, Isä Taivaan, unohda
lapsiasi sodan jaloissa.
Rauha anna, viha sammuta.
Siunaa koko maailmaa,
Siunaa koko maailmaa.
4. Varjele ja siunaa Afrikkaa,
Amerikan maita, Eurooppaa.
Australiaa, suurta Aasiaa.
Siunaa koko maailmaa,
Siunaa koko maailmaa.

2. Henkesi on voimani mun.
Ylistys olkoon Ristiinnaulitun.

1. I am forgiven.
Jesus has died.
All praise and glory
to the Crucified.
2. Your spirit, Lord,
is my strength and guide.
All praise and glory
to the Crucified.
3. I am at home,
when you’re by my side.
All praise and glory
to the Crucified.

Suvivirsi (Virsi 571)

Ruotsissa 1694. Suom. 1700.

1. Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.

2. Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs, Jumala,
ihmeitäs julistaapi
se vuosi vuodelta.

3. Taas linnut laulujansa
visertää kauniisti.
Myös eikö Herran kansa
Luojaansa kiittäisi!
Mun sieluni, sä liitä
myös äänes kuorohon
ja armon Herraa kiitä,
kun laupias hän on.
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Lapsuuden usko
1. Kerran usko lapsuuden sulla oli suloinen,
kätesi sä rukoukseen liitit ain:
”Levolle lasken Luojani, Armias ole suojani.”
näin sä rukoilit niin turvallisna vain.
2. Etsiessäs onnea harhateille jouduit sä.
Surua ja tuskaa toi vain maailma.
Tie on pitkä takaisin, salassa sä itketkin
muistaissasi lapsuuskodin onnea.
Onnellinen lapsena olit äidin helmassa,
äiti lauloi sulle maasta taivahan.
Äänen kaiun kaukaisen kuulla vielä voitko sen?
Päiväsi hän uskoi käteen Jumalan.
Jos vaan nöyrin sydämiin rukoilet, saat takaisin
lapsenuskon aarteen kalliin ihanan.
Riemu suur on taivaassa, eksynyt kun palajaa
Kaukaa maailmalta jälleen kotihin.
säv. ja san. Hedy West,
Jacques Plante,
suom. Matti NYberg

