Synnintunnustusrukouksia
(rukoukset heijastetaan screenille, mikäli ne tai osia niistä lausutaan yhdessä)
1.
Jumala, minä haluaisin olla sinulle tosi, niin kuin olen tosi tässä ja nyt itselleni.
Mitään muuttamatta, mitään peittämättä, mitään selittämättä ja mitään yrittämättä.
Jumalani, loit minut minuksi. En suostu häpeämään sitä elämää, jonka minulle annoit, enkä
peittämään sitä ihmistä, joksi minut loit.
Minä olen tässä. Kiitos että sinäkin olet.
Sinä olet se, joka olet.
Niin olen minäkin.
Siunaa minut, niin tunnen eläväni. Aamen.
2.
L: Yhdessä me rukoilemme
Oikeat tiet, joita emme kulkeneet.
Ystävälliset sanat, joita emme sanoneet
Väärät jumalat, joita palvoimme.
Todellinen minämme, jolta epäsimme rakkauden.
Jumala, armossasi,
Kaikki: Anna meille anteeksi.
L: Salaiset kipumme, joista emme osaa päästää irti.
Lupaukset, joita emme koskaan pitäneet.
Aika ja kaikki se, minkä tuhlasimme.
Kehnot selitykset, joita ei olisi koskaan pitänyt sanoa,
Jumala, armossasi,
Kaikki: Anna meille anteeksi.
Kuulkaa ja uskokaa nämä Jeesuksen sanat:
Sinun syntisi on annettu anteeksi. Mene rauhassa. Tule ja seuraa minua.
3.
Taakkojen laskeminen/ Kaikki
Sinun käsiisi jätän kaiken sen pelon ja ahdistuksen mitä maailmassa ja itsessäni on, kaiken
sen ihmiskunnan julmuuden ja välinpitämättömyyden, josta olen osallinen.
Älä jätä meitä. Anna tahtoa tehdä rakkauden valintoja.
Hiljaisuus
Sinun käsiisi jätän sen surun mitä kannan kaikesta mitä olen menettänyt ja mitä vaille olen
jäänyt.
Hiljaisuus
Sinun käsiisi jätän myös vihan ja katkeruuden, jota elämä toisten kanssa on tuonut,
anna sen muuttua voimaksi kohti parempaa.
Hiljaisuus
Sinun käsiisi jätän omat erehdykseni ja huonot valintani, kaiken sen mitä kadun ja millä
olen vahingoittanut toisia ja itseäni.
Hiljaisuus
Sinun käsiisi jätän epäonnistumiseni, sen mitä yritin, mutta mitä en saavuttanut.
Kaikesta olemistani kohdanneesta rakkaudesta ja hyvyydestä haluan kiittää Sinua. Aamen

4.
Kaikki: Tässä saan olla oma itseni
olematta muuta kuin olen.
Jumala, sinä tunnet minut,
myös synkät puoleni.
Ota vastaan neuvottomuuteni,
ylimielisyyteni ja välinpitämättömyyteni.
Kuule minua, vaikuta minuun, anna anteeksi.
Valaise pimeyteni.
(Hetken hiljaisuus)
Anteeksiannon sana
Pappi
Jeesus sanoo: Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut.
Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun.
Jeesus Kristus, maailman valo, valaisee sinut.
Sinä saat anteeksi, anna anteeksi toisille.
Sinä olet vapautettu, vapauta toisia.
Sinua rakastetaan, rakasta toisia.
Kaikki
Aamen.
5.
Hengitän rakkauttasi – annan pois vihani
Hengitän hyväksyntääsi – annan pois hajaannukseni.
Hengitän anteeksiantoasi – annan pois syyllisyyteni.
Hengitän rauhaasi – annan pois levottomuuteni.
Hengitän elämääsi – annan pois kielteisyyteni.
Hengitän hellyyttäsi – annan pois kireyteni.
Hengitän sinua Jumala – annan itseni sinulle.
6.
Synnintunnustus- ja anteeksipyyntörukous (Ruotsin kirkon materiaalia)
Kaikki: Jumala, sinä näet ja tunnet minut,
niin voimani kuin heikkouteni.
Tule minua vastaan.
Vahvista minua päivittäin.
Auta minua sanomaan "kyllä" sinulle.
Anna minulle anteeksi, anna minulle rakkauttasi.
Synninpäästö
P

Sinulle, joka pyydät syntejäsi anteeksi
sanon Jeesuksen Kristuksen valtuuttamana.
Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.
Saat jättää menneen.
Saat kulkea eteenpäin.
Luojan, Lunastajan + ja Elämänantajan nimeen.

S

Aamen.

7.
Herra.
Sinä et koskaan lakkaa hämmästyttämästä minua.
Aina sinä löydät uusia keinoja näyttääksesi, että rakastat minua tällaisena kuin olen.
Kun ahdistus ja voimattomuus saavat minut lukkoon enkä näe mitään mahdollisuuksia, silloin
kohtaat minut, olet voimakkaana läsnä.
Kun apeus tunkeutuu koko olemukseeni eikä millään näytä olevan merkitystä,
silloin minussa syntyy ilo siitä, että pidät minua kädestä.
Kun tuomitsen itseäni ja velka on suuri, silloin nostat minut pystyyn ja annat anteeksi.
Kun tiedän, että olen pettänyt sinut enkä ole lainkaan luottamuksesi arvoinen,
silloin ohjaat minut jo uusiin tehtäviin, itse valmistamiisi tekoihin.
Kun nyt tulen tyhjänä eteesi,
Sinä otat minut majaksesi antaessasi minulle itsesi pyhässä ehtoollisessa.
Herra - koskaan en ymmärrä valtakuntaasi, mutta tahdon kiittää Sinua kaikesta sydämestäni.
Aamen.
(St Davidsgården)
8.
Valon Herra, astu sisään menneisyyteemme,
hajota pimeyden työt, murra pahan valta,
pyyhi pois synkät ajatukset.
Astu sisään muistojemme arkistoon,
astu sisään syyllisyyden ja häpeän pimeään huoneeseen.
Astu sisään peiteltyjen ja unohdettujen syntien
salaiseen huoneeseen.
Tule, valon Herra, ja anna anteeksi.
Tule, rakkauden Herra, ja vapauta meidät.
Tule, vedä meidät ulos pimeydestämme.
Tule, vedä meidät lähellesi.
(Corrymeelan yhteisön synnintunnustus)
9.
Omavalintainen synnintunnustusrukous.
Tuomasmessuun sopivia synnintunnustusrukouksia löytyy Kati Pirttimaan kirjasta
Jumalan oma maailmaa varten, Kristittynä elämisestä, Kirjapaja 2018.
10.

Jeesus Kristus, me tulemme luoksesi ja kaipaamme parantavaa ja uudistavaa läsnäoloasi. Anna
anteeksi, että olemme rikkoneet luomakuntaa, lähimmäistä ja itseämme vastaan. Sinä et hylkää
ketään, joka etsii sinua. Ota meidät vastaan lupauksesi mukaan.
Me tuomme sinulle myös lahjamme, sen, jonka sinä ensin olet antanut meille. Siunaa se
siunaukseksi monille. Voimaksi ja rohkeudeksi.
Me tuomme eteesi leivän ja viinin. Tee niistä meille elämän leipä ja kuolemattomuuden lähde.
Amen.
SRK: Kiitetty olkoon Jumala iankaikkisesti.

