
Jay Althouse: Cantate Domino 
   Normaalilyseon kuoro 
 
Yhteinen esirukous 
 
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. 
 
*Päätösvirsi 462 
1. 
Soi kunniaksi Luojan 
nyt, virsi kiitoksen, 
tuon kaiken hyvän tuojan 
ja suojan ainaisen! 
Hän, Isä, rakkahasti 
ain vaalii luotujaan, 
ja kaiken taitavasti 
hän ohjaa tuolta taivaastaan. 
 
2. 
Hän säät ja ilmat säätää 
ja aallot tainnuttaa 
ja hyisen hallan häätää 
ja viljan vartuttaa. 
Hän onneen meidät ohjaa, 
myös aikaan vaikeaan. 
Sen rakkauden pohjaa 
ken pystyy koskaan tutkimaan? 

3. 
Siis kiitos, Herra taivaan, 
kun lahjas meille toit 
ja päivän työhön, vaivaan 
taas puhtaan leivän soit. 
Suo, että ilomielin 
myös jaamme leipämme 
ja sydämin ja kielin 
sua lakkaamatta kiitämme. 

 
*Herran siunaus 
 
Jean Sibelius: Intrada, op. 111a 
   Lasse Mäki, urut 
 
 

* * * * * * * * * * 
 

Norssin päivän perinteikäs ohjelma jatkuu 
koulun juhlasalissa klo 10.30. Tervetuloa! 
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Liturgi  Raine Haikarainen 
Saarna  Eero Huovinen 
Kanttori ja urut Seppo Murto, Lasse Mäki 
Tekstinlukijat   Perttu Airikkala, Juha-Pekka Husso, Iisak Malka, 

Oona Paananen 
Musiikki  Normaalilyseon kuoro (joht. Seppo Murto, valm. 

Kati Dufva), sellisti Leonardo Chiodo 
 
 
*-merkityissä kohdissa seurakunta seisoo  



Johann Sebastian Bach: Preludi Es-duuri, BWV 552 
   Seppo Murto, urut 
 
Alkuvirsi 484 
1. 
Totuuden Henki, johda sinä meitä 
etsiessämme valkeuden teitä. 
Työtämme ohjaa, meitä älä heitä, 
tietomme siunaa. 
 
2. 
Kaikessa näytä käsiala Luojan, 
mahtavan, viisaan, kaiken hyvän 
suojan. 
Kristuksen luokse, rakkauden tuojan, 
johdata meidät. 

3. 
Kristus on tiemme, valo sydäntemme, 
toivomme ainut, pyhä totuutemme. 
Armosi, Jeesus, anna voimaksemme, 
uudista meidät. 
 
4. 
Anna nyt, Kristus, valos meille hohtaa, 
anna sen meitä Isän kotiin johtaa. 
Jos mikä murhe meitä täällä kohtaa, 
voittamaan auta. 

 
Alkusiunaus ja vuorotervehdys 
L: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

 
 
L: Herra olkoon teidän kanssanne. 

 
 
Johdantosanat 
 
Synnintunnustus 704 
Taivaallinen Isä. Sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä 
valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin 
lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi enkä totellut tahtoasi. Jumala, 
armahda minua Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja 
anna kaikki syntini anteeksi. 
 
Synninpäästö 

 
 
César Franck: Panis angelicus 
   Normaalilyseon kuoro 

Päivän rukous 
 
Ensimmäinen lukukappale (Sananl. 2:2–6) 
 
Johann Sebastian Bach: Soolosellosarja nro 6 D-duuri, BWV 1012, 
I osa Preludi 
   Leonardo Chiodo, sello 
 
Toinen lukukappale (1. Kor. 3:6–9) 
 
Virsi 408 
1. 
Joutukaa, sielut, on aikamme kallis, 
vuotemme virtana vierivät pois. 
Jeesus ei syntisen sortua sallis, 
kaikille armosta autuuden sois. 
Oi valitkaa tie, 
joka elämään vie! 
Kohta jo päättynyt päivämme lie. 
 
2. 
Ei elon tiellä nyt nukkua auta, 
vaarat ne vaanivat vaeltajaa. 
Kunnian kruunua veltto ei voita, 
turhaan ei aikaansa tuhlata saa. 
Kun joutuvi yö, 
on jo myöhäistä työ,  
kiiruhda, kohta jo hetkesi lyö. 

3. 
Maailman rakkaus mielestä heitä, 
riemuiten riennä jo kotia päin. 
Herraasi kiitä, hän armahtaa meitä, 
vieläkin ihmeitä hän tekee näin. 
Tie turvallinen 
maasta kiusausten 
taivaaseen vie, kotiin kirkkauden. 
 
4. 
Laupias Jeesus, käy kanssamme tiellä 
johtaen, nostaen, varoittaen. 
Kiusaaja meidät kun tahtoisi niellä, 
varjele viekkailta aikeilta sen. 
Näin armosi suo, 
hyvä turvasi tuo, 
vie meidät autuuteen Jumalan luo. 

 
*Evankeliumi (Luuk. 2:41–52) 
 
Saarna 
 
*Uskontunnustus 
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. 


