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Alkusoitto

Alkuvirsi 577:1,2,9
1. Sun, kzites, Herra voimakkaan suo olla turva Suomenmaan

niin sodassa kuin rauhassa ja murheen, onnen aikana.

2. Sun armos tiiAlla meille soi, mi kallehinta olla voi,
ja meille alla auringon tiiii synnyinseutu rakkain on.

9. Suo, ettai sanas kirkkaana saa keskelliimme kaikua,
ja kautta sukupolvien suo soida nimes kiitoksen.



Alkusiunaus

L: Isrin ja Pojan ja Pyhlin Hengen nimeen
S: Amen, amen, amen.
L: Herra olkoon teiddn kanssanne
S: Niin mycis sinun henkesi kanssa.

Johdantosanat

Yhteinen rippi, jonka pdtitteeksi
S: Amen, amen, amen.

S: Herra, annahda meitri. Kristus, armahda meiti.
Herra. armahda meita.

* Kunnia ja kiitosvirsi
L: Kunnia Jumalalle korkeuksissa.
S: Maan pii i i l ld rauha ihmisil l i i , joita hiin rakastaa.

Virs i  578: l
Ylistzi Herraa Jumalaa nyt Suomen maa ja kansa.
Yhdesszi kaiklii veisatkaa suuresta armostansa.
On kallis, suuri asia Herralle laulaa kiitosta
ajasta aikaan aina ajasta aikaan aina.

Piiiviin rukous, jonka jiilkeen S: Amen, amen.

1. lukukappale Sananl. 28:13-14

Urkumusiikkia

2. fukukappale 1. Joh. l:8 - 2:2



Virsi 409: l-3
l. Suo, Jeesus. paras opettaja, itseni oikein tuntea.

sinulle, rakas Vapahtaja, nyt sydameni avata,
ti lani ettd tuntisin, sinulta avun loytli isin.

2. Sanasi kzitke sydlimeeni ja tule sinne asumaan.
Oi, Jeesus, paras paimeneni. sinua auta seuraamaan
sanasi valkeudessa j a elzimiissri uudessa.

3. Nimesi kunniaksi luonut mytis minut olet maailmaan,
eldmdn kaikki lahjat suonut arrnosta aina ajallaan.
Voimasi anna minulle eli i i i  ia kuolla sinulle.

Saarna

* Uskontunnustus

Yhteinen esirukous

Virsi 174:
l. Vielii, Herra kutsut meifi, vielA sanaa saarnataan,

vieki vycitdt viisyneitri, viel;i muistat heikot maan.
Siit i i kiitos sinulle, Jumalamme, Islimme,
Poika sekri Henki Pyhii, nyt ja iiiisesti yhii.

2. Armotycisi niiillii mailla, Herra, aina siiilytli,
ettei synti myrkyn lailla koko kansaa ndrinnytii.
Sido nuoret sanaasi, sulje armohelmaasi,
nosta turhan riennon alta. riistii turvaan maailmalta.



Liturgin ja kanttorin laulua

3. Anna seurakunnallesi Hengen piiivzi palava,
muista huudot hurskaittesi, aika nyt on vakava.
Pue piispat, vartijat, Herran kansan kaitsijat
voimdlasi taivahasta. Estd Suomi hukkumasta!

Liturgin ja kanttorin loulua

4. Anna, Herra, kansallemme kristillinen hallitus,
suojaa rauha kotiemme, kuule koyhiiin huokaus.
Kiitoksemme pziiltzi maan nouskoon taivaan kunniaan,
Isi, Poika, Henki Pyhii, nyt ja aikain loppuun yhii!

lsei Meidzin -rukous

Ylistys
L: Kiittlikiiiimme Herraa !
* S: Jumalalle kiitos. Halleluia !

Siunaus

Piiiitiisvirsi 579:3
Oi Herra, siunaa synnyinmaamme
runsailla taivaan lahjoilla,
niin ettli ahkeroiden saanrne
rakentaa maata rauhassa.
Myos lapsenlapset saavat kiiftaa,
kun halki aikain armo riittriri.


