
Jumalanpalvelus / Gottesdienst: 5. su pääsiäisestä 
 

9.5.2021 klo 11 Uhr Hampurin merimieskirkossa / an der Seemannskirche Hamburg 
 

 
 
ALKUSOITTO / MUSIK ZUM EINGANG 
 
ALKUVIRSI / LIED ZUM EINGANG VK547 Joka aamu on armo uus 
1.Joka aamu on armo uus, miksi huolta siis kantaa! 
Varjot väistyy ja vajavuus, Jeesus voimansa antaa. 
Kiitos Herran, hän auttaa tiellä, meidän kanssamme nyt ja aina on, 
täällä suo Isän suosion, rauhan luonansa siellä. 

2.Joka aamu on armo uus, huolet voimme siis heittää. 
Rangaistuksenkaan ankaruus ei voi armoa peittää. 
Herran hoidosta kiittäkäämme, kun hän taivasta varten kasvattaa, 
murheen allakin armahtaa, hänen turviinsa jäämme. 

3.Kaikki entinen katoaa, itkun, riemunkin aiheet, 
moni arvoitus ratkeaa, uudet alkavat vaiheet. 
Kohta koittaa jo päivä Herran, se on hänellä yksin tiedossaan. 
Siksi kiitosta veisaamaan, hänen voitto on kerran! 

ALKUSIUNAUS / EINGANGSSEGEN – lausuttuna/gesprochen 
Katri: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

Seurakunta/Gemeinde: Aamen. 
 

Katri: Herra olkoon teidän kanssanne. 
Seurakunta/Gemeinde: Niin myös sinun henkesi kanssa 

 
JOHDANTO / ERÖFFNUNG 
 
 



SYNNINTUNNUSTUS / SÜNDENBEKENNTNIS 
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 
 
SYNNINPÄÄSTÖ / GNADENZUSAGE 
 
HERRA ARMAHDA / KYRIE (kanttori / Organistin) 
 

** KUNNIA / GLORIA (kanttori / Organistin) 
 
** KIITOSVIRSI / DANKLIED VK902b Jumalamme, suuruttasi (1-3) 
1.Jumalamme, suuruuttasi luomakunta kuuluttaa, / ihmeitäsi, lahjojasi onhan täynnä taivas, 
maa. / Niissä loistaa hyvyytesi, niissä kutsut rinnallesi meidät työhön, / toimintaan, luotujasi 
puoltamaan. 

2.Jeesus, synnyit veljeksemme, näytit Isän rakkauden, / astuit aivan vierellemme, elit muita 
palvellen. / Kärsimyksen tietä kuljit, armon suojaan heikot suljit. / Ylistämme sinua, alun 
uuden antaja. 

3. Pyhä Henki, auttajamme, niin kuin äiti lohdutat, / olet arjen voimanamme, avaat toivon 
maisemat. / Kiitos, että särkyneitä saatat yhteen, kutsut meitä omastamme antamaan, / toisten 
kuormaa kantamaan. 

PÄIVÄN RUKOUS / GEBET DES TAGES 
 
UUDEN TESTAMENTIN TEKSTI / LESUNG AUS DEM AT Jaak. / Jak.  5:13-16 
Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. 
Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä 
voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja rukous, joka 
uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, 
hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, 
jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. 
 
Wer von euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder 
singen. Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten 
und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken 
retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn 
sie Schuld auf sich geladen hat. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen 
und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so 
lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. 
 
PÄIVÄN VIRSI / LIED DES TAGES VK514 Anna meille rauhasi 
1.Anna meille rauhasi, Herra, tänäänkin. Älä hylkää kansaasi koskaan vaaroihin. 
Sillä vain sinä voit, sillä vain sinä voit elämämme varjella, Herra, tänäänkin. 

2.Anna meille vapaus, Herra, tänäänkin. Anna meille luottamus sinun voimaasi. 
Sillä vain sinä voit, sillä vain sinä voit rohkeuden lahjoittaa, Herra, tänäänkin. 

3.Anna meille iloa, Herra, tänäänkin elämämme lahjoista pienimmistäkin. 
Sillä vain sinä voit, sillä vain sinä voit elämämme uudistaa, Herra, tänäänkin. 
 



** EVANKELIUMI / EVANGELIUM Lk. 11:5-13   
Jeesus sanoo: ”Kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo: ’Veli 
hyvä, lainaa minulle kolme leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla 
ole tarjota hänelle mitään.’ Toinen vastaa sisältä: ’Älä häiritse minua. Ovi on jo lukossa, ja 
minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään.’ Mutta minä 
sanon teille: vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän 
kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja hän antaa niin paljon kuin toinen 
tarvitsee. 
 Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin 
teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai 
kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa? Tai 
skorpionin, kun hän pyytää munaa? Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne 
kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän 
Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” 
 
Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Stellt euch vor, einer von euch geht mitten in der Nacht 
zu seinem Freund und bittet ihn: ›Lieber Freund, leih mir doch drei Brote! Ich habe gerade 
Besuch von auswärts bekommen und kann ihm nichts anbieten.‹ Würde da der Freund im 
Haus wohl rufen: ›Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder 
liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben‹? Ich sage euch, wenn er 
auch nicht gerade aus Freundschaft aufsteht und es ihm gibt, so wird er es doch wegen der 
Unverschämtheit jenes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. 
Deshalb sage ich euch: Bittet und ihr werdet bekommen! Sucht und ihr werdet finden! Klopft 
an und es wird euch geöffnet! Denn wer bittet, der bekommt; wer sucht, der findet; und wer 
anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben 
würde, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? So 
schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Wie viel 
mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten.« 
 

SAARNA / PREDIGT 
 
** USKONTUNNUSTUS / GLAUBENSBEKENNTNIS 
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. 

 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er 
kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.  
 



VIRSI / LIED VK916 Maailman kaikki rukoukset poimit (1-2, 4) 
1.Maailman kaikki rukoukset poimit, oi Ääretön, kuin helmaan avaraan. 
Tiemme ja työmme tunnet, nimet kaikki, sinulle joita täällä annetaan. 

2.Oi Laupias, niin lempein silmin seuraat, sinua kohti kun on kaipuumme. 
Tieteen ja taiteen kielin, haaveissamme tahdomme pyhään yltää syvälle. 

4.Oi Kolminaisuus, kuvanasi täällä suo meidän taivastasi heijastaa 
ja kasvaa kaltaisuuteen Kristuksemme, näin rakastaa myös toisin uskovaa. 

ESIRUKOUS / FÜRBITTE 
 
ISÄ MEIDÄN / VATERUNSER 
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 
 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
 
** YLISTYSVIRSI / LOBLIED VK572 Taas kukkasilla kukkulat (1-2, 5) 
1.Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla 
syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi. 

2.On täynnä vettä virtasi, janoiset siitä juotat ja runsaan siunauksesi maan kasvulle nyt tuotat. 
Lehteen ja kukkaan, Luoja, saat auringon nousun, laskun maat iloksi ihmisille. 

5.On autuas, ken olla saa Jumalan kartanoissa, ylistää Luojan kunniaa pyhien asunnoissa, 
kun hyvyydellä huoneesi, rauhalla läsnäolosi ravitset, Herra, meitä. 

** HERRAN SIUNAUS / SEGEN 
 
LOPPUSOITTO / MUSIK ZUM AUSGANG 
 
 

 

 

 
 


