
EKUMEENINEN JUMALANPALVELUS 
 

Johdanto 
Tämä jumalanpalvelus korostaa sitä, kuinka tärkeää on, ettemme vain puhu ykseydestä, 
oikeudenmukaisuudesta ja laupeudenteoista, vaan siirrymme toimintaan ja konkreettisiin 
sitoumuksiin sekä ykseyden, oikeudenmukaisuuden ja laupeuden tekoihin niin 
henkilökohtaisessa elämässämme kuin kristillisissä yhteisöissämme. 

Jumalanpalvelusta valmisteltaessa tulee ottaa huomioon etenkin yksi seikka. Se koskee niitä 
liturgisia symbolisia tekoja, jotka seuraavat Sitoutumista ykseyteen oikeudenmukaisuuden ja armon 
kautta. On tärkeää, että kaikkia osallistujia varten on varattu kaksi korttia tai nimilappua. 
Palveluksen aikana osallistujia pyydetään pohtimaan, kuinka he voisivat sitoutua tiettyihin 
oikeudenmukaisuuden, armon tai ykseyden tekoihin. Tämän jälkeen heitä kutsutaan kirjoittamaan 
kullekin kortille omat konkreettiset sitoumuksensa. Jokainen kiinnittää yhden näistä korteista 
omaan paitaansa. Jäljelle jääneet kortit kerätään kolehdin aikana ja viedään ristin juurelle. 
Palveluksen päättyessä nämä kortit jaetaan kaikille osallistujien poistuessa kirkosta siten, että 
jokainen saa jonkun toisen sitoumuksen.  
 

JUMALANPALVELUSJÄRJESTYS 
 

Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia (5. Moos. 16:18-20) 

L    Liturgi 
S    Seurakunta 
E    Lukija 

 

Rukouskutsu 

 
L Kiittäkäämme ja kunnioittakaamme Kolmiyhteistä Jumalaa. 
 Jumala, Isämme, sinä kruunaat luomakunnan oikeudenmukaisuudella ja   
 armolla. 
 
S Me kiitämme ja kunnioitamme sinua. 
 
L Jeesus Kristus, sinun ristisi tuo vanhurskauden ja uuden elämän. 
 
S Me kiitämme ja kunnioitamme sinua. 
 
L Pyhä Henki, sinä innoitat sydämemme toimimaan oikein. 
  
S Me kiitämme ja kunnioitamme sinua. 
 
L Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän  
 Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa.  
 
S Niin myös sinun henkesi kanssa. 



 

Kokoontumisvirsi  (valitaan paikallisesti) 

Johdantosanat 
Eri yhteisöistä tulevina kristittyinä me kokoonnumme rukoilemaan ykseyden puolesta. Tämän 
vuoden Kristittyjen ykseyden rukousviikon teeman ”Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia” ovat 
valinneet Indonesian kirkot. Teeman valinta oli välttämätöntä, koska yhä uudestaan syntyy 
tilanteita, jotka erottavat meitä toisistamme ja synnyttävät konflikteja. Yhteinen rukous muistuttaa 
meitä siitä, että Kristuksen ruumiin jäseninä meidät on kutsuttu tavoittelemaan ja ilmentämään 
oikeudenmukaisuutta. Ykseytemme Kristuksessa antaa meille voimaa ottaa osaa laajempaan 
kamppailuun oikeudenmukaisuuden puolesta ja tukemaan elämän kunnioittamista.  

Ylistysvirsi 

Synnintunnustusrukous 

L Rakkaat sisaret ja veljet, tunnustakaamme Herran edessä mitä syntiä olemme 
 tehneet ja pyytäkäämme anteeksiantoa, että voisimme otollisesti palvella  
 Jumalaa. 
  
E1 (pappi tai seurakunnanjohtaja lukee) 

Armollinen ja myötätuntoinen Jumala, 
sinä olet valinnut meidät paimentamaan laumaasi.  
Sinun Poikasi Jeesus opetti meitä toimimaan oikeudenmukaisesti.  
Emme ole aina omassa virassamme toimineet oikeudenmukaisesti niitä ihmisiä 
kohtaan, jotka olet meille uskonut, vaan olemme asettaneet etusijalle ne,  
jotka ovat meille läheisiä tai korkeassa sosiaalisessa asemassa 
sivuuttaen muukalaiset, köyhät ja yhteiskunnassa vähäisimmät,  
peläten puolustaa sorrettuja  
ja väärinkäyttäen kirkon voimavaroja. 
Nämä tekomme ovat saattaneet jotkut hylkäämään kirkkosi.  
Herra, armahda. 
 

S Herra, armahda. (Vastaus voidaan laulaa.) 
 
E2 (seurakuntalainen lukee) 
 Rakastava Jumala, 
 sinä olet koonnut meidät laumasi jäseniksi.  
 Sinun Poikasi Jeesus opetti meitä rakastamaan toinen toisiamme, 
 josta meidät tunnetaan sinun opetuslapsiksesi. 
 Tunnustamme, ettemme ole onnistuneet täyttämään hänen rakkauden  
 käskyään vaan olemme pitäneet toisten kirkkojen jäseniä kilpailijoinamme; 
 olemme olleet vihamielisiä toisiamme kohtaan ja hitaita antamaan anteeksi 
  keskittyen vain omaan henkilökohtaiseen etuumme, 
 sivuuttaen sisartemme ja veljiemme tarpeet, 
 ja sulkeneet ulos ne, jotka eivät ole jakaneet meidän näkökulmaamme. 
 Näin toimien asenteemme ovat vahvistaneet meitä toisistaan erottavia muureja. 
 Herra, armahda. 
 
S Herra, armahda.  



E3 (eri ihminen lukee) 
 Armollinen Jumala, 
 Sinä olet valtuuttanut meidät tekemään yhteisestä kodistamme  
 oikeudenmukaisen paikan kaikille.  
 Ylitsevuotavassa rakkaudessasi sinä lähetät sateen niin vanhurskaille kuin  
 väärämielisille ja Jeesuksessa sinä opetat meitä elämään syrjimättä.  
 Tunnustamme, ettemme ole seuranneet opetustasi,  
 vaan olemme ylenkatsoneet lähimmäisiämme,  
 kylväneet valheita sosiaalisessa mediassa 
 ja osallistuneet yhteiskunnan harmonian järkyttämiseen. 
 Meidän käytöksemme uhkaa tehdä maailmasta hedelmättömän pellon, 
 joka ei enää kykene tuottamaan oikeudenmukaisuutta kaikelle luomakunnalle. 
 Herra, armahda. 
 
S Herra, armahda. 
 
L Armahtakoon meitä kaikkivaltias Jumala, 
 antakoon hän meille meidän syntimme anteeksi 
 ja johtakoon meidät iankaikkiseen elämään. 
 
S Aamen. 

Jumalan Sanan julistaminen 
 

Ensimmäinen lukukappale: 5. Moos. 16:11-20 
 
Vastauspsalmi: 82:1-8 
Vastaus: Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan! 

Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa ja julistaa jumalille tuomionsa: 
"Kuinka kauan te poljette oikeutta ja pidätte väärintekijöiden puolta? 

Vastaus: Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan! 

Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista. 
Pelastakaa heikot ja vähäväkiset, vapauttakaa heidät sortajien käsistä. 

Vastaus: Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan! 

Te ette tiedä ettekä ymmärrä mitään, te harhailette pimeässä, ja maan perustukset järkkyvät. 

Vastaus: Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan! 

Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia, te kuolette niin kuin ihminen 
kuolee, sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas!" 
Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan! Sinun ovat kaikki kansat. 

Vastaus: Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan! 
 



Toinen lukukappale: Room. 12:1–13 

 

Halleluja (lauletaan) 
 

Evankeliumi: Luuk. 4:14–21 

 

Halleluja (lauletaan) 
 

Saarna 

Sitoutuminen oikeudenmukaisuuteen, armoon ja ykseyteen 
 
L Jeesus Kristus rukoilee, että hänen opetuslapsensa olisivat yhtä. 
 Hänen elämänsä lahjoittaa oikeuden maailmalle. 
E1 Meidät on Kristuksen ruumiin jäseninä kutsuttu kulkemaan yhdessä hänen tietään. 
E2 Kuulkaamme hänen kutsuaan. 
S Pyhä Henki, yhdistä meidät toimimaan. 
E1 Meidät on Kristuksen ruumiin jäseninä 
 kutsuttu elämään vapaina rahaa rakastamatta, 
 ja tyytymään siihen, mitä meillä on. 
E2 Rikkokaamme ahneuden kierre ja eläkäämme yksinkertaisesti. 
S Pyhä Henki, yhdistä meidät toimimaan. 
E1 Meidät on Kristuksen ruumiin jäseninä kutsuttu julistamaan vapautusta kahlituille ja 
 kaikenlaisen väkivallan uhreille.  
E2 Auttakaamme heitä ihmisarvoiseen elämään. 
S Pyhä Henki, yhdistä meidät toimimaan. 
E1 Meidät on Kristuksen ruumiin jäseninä 
 kutsuttu osoittamaan vieraanvaraisuutta muukalaisille. 
E2 Kunnioittakaamme kilvan toinen toistamme.  
S Pyhä Henki, yhdistä meidät toimimaan. 
E1 Meidät on Kristuksen ruumiin jäseninä 
 kutsuttu julistamaan hyvää sanomaa koko luomakunnalle. 
E2 Suojelkaamme Jumalan luomakunnan elämää ja kauneutta.  
S Pyhä Henki, yhdistä meidät toimimaan. 
L Meidät on kutsuttu tekemään työtä oikeudenmukaisuuden puolesta. Tehdäksemme 

tämän todeksi meitä kutsutaan kirjoittamaan omat sitoumuksemme kahdelle eri 
kortille. Kutsumme sinua säilyttämään toisen näistä korteista lähellä sydäntäsi. 
Toisen taas keräämme ja tuomme eteen uhrilahjana.  

(Korttien keräämisen aikana voidaan laulaa ykseyttä ja/tai oikeudenmukaisuutta käsittelevää laulua.) 

Uhrilahja 

L Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, 
 osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.  
 (Miika 6:8) Sitoudumme oikeudenmukaisuuden tekoihin. 

(Tässä kohden avustajat kokoavat toisen kortin jokaiselta ja tuovat ne laitettavaksi ristin juurelle.) 



L Armollinen Jumala, 
 sinä olet osoittanut myötätuntosi ja huolenpitosi koko luomakuntaa kohtaan. 
  
 Sinun rakkautesi innoittaa meitä tuomaan eteesi nämä sitoumuksemme 
 oikeudenmukaiseen toimintaan rakastamalla toisiamme kaikesta  
  
 sydämestämme heidän kulttuurisesta, etnisestä ja uskonnollisesta taustastaan  
 riippumatta. Ota nyt vastaan uhrimme ja muuta se toiminnaksi Kirkkosi   
 ykseyden puolesta. Tätä me pyydämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta,  
 Pyhän Hengen voimassa, joka elää kanssasi yksi Jumala iankaikkisesta  
 iankaikkiseen.  
S Aamen. 
 

Rauhantervehdys 
(Liturgi kutsuu seurakunnan rauhantervehdykseen siten, että voimme yhdessä julistaa uskomme.) 

Nikean uskontunnustus 

Yhteinen esirukous 

L Nostakaamme yhteinen rukouksemme Herralle Kirkon ja kaikkien ihmisten 
tarpeiden puolesta. 

 

E Saarilta ja meriltä nousee kiitoksemme ja kunnioituksemme puoleesi, 
 oi Jumala, elämän Luoja. Läpi vuorten ja laaksojen ylistämme sinua,  
 oi Jumala, maailman Pelastaja. Kaikkien kansojen kielillä kiitämme sinua 
 oi Jumala, ruumiittemme ja sielujemme Lohduttaja.  
 Tulemme eteesi kantaen taakkojamme ja toiveitamme. 
 Me pyydämme sinulta tänään: 
 
S Oi Jumala, kuule rukouksemme ja anna meille rakkautesi. 
 
E Rukoilemme niiden puolesta, jotka elävät epäoikeudenmukaisuuden keskellä. 
 Rohkaise meitä voimistamaan heidän ääntään ja vahvistamaan heidän toivoaan.  
 Rukoilemme niiden puolesta, 
 jotka yhä edelleen jatkavat epäoikeudenmukaisuuden ylläpitämistä. 
 Saakoon sinun hyvyytesi täyttää sydämemme 
 ja muuttaa meidät vapauden ja rauhan tekijöiksi. 
 Rukoilemme jokaisen instituution ja yksilön puolesta, 
 jotka puolustavat oikeudenmukaisuutta. 
 Anna meidän toimia oikein sinun sanojesi mukaan.  
 Me pyydämme sinulta tänään: 
 
S Oi Jumala, kuule rukouksemme ja anna meille oikeutesi. 
 



L Rukoilemme Kirkon näkyvän ykseyden puolesta. 
 Johda meidät täyttämään Jeesuksen rukous, että me yhtä olisimme,  
 ja toimimaan yhdessä Valtakuntasi osoittamiseksi. 
 Me pyydämme sinulta tänään: 
 
S Oi Jumala, kuule rukouksemme ja anna meidän sydämestämme tavoitella  
 ykseyttä. 
 
L Me kiitämme sinua monista väreistä, kulttuureista ja tavoista, 
 jotka jaamme tämän maailman kanssa. 
 Yhdistä meidät erilaisuutemme keskellä rakkaudessasi. 
 Anna meidän toimia yhdessä elämän ylläpitämisen puolesta  
 ja auta meitä tekemään tästä maailmasta 
 oikeudenmukainen ja rauhallinen koti koko ihmiskunnalle.  
 Me pyydämme sinulta tänään: 
 
S Oi Jumala, kuule rukouksemme ja anna meille rauhasi. 
 

Isä meidän -rukous 
 
Virsi/Laulu 
 
Lähettäminen 

L Kun lähdette tästä palveluksesta, saatte kukin yhden sitoutumiskortin. 
 Kutsumme sinua rukoilemaan korttiin kirjoitetun sitoumuksen puolesta. 

Siunaus 

L Syleilköön Jumala teitä rakkaudella 
 ja antakoon rakkauden kummuta teistä. 
 Sytyttäköön Jumala teissä rohkeuden 
 ja muuttakoon teidät oikeuden ja rauhan tekijöiksi. 
 Antakoon Jumala teille nöyryyttä 
 ja kestävyyttä vaalia ykseyttä.  
 
S Aamen. 

(Seurakuntalaisten poistuessa jumalanpalveluksessa avustaneet jakavat heille sitoutumiskortteja.) 


