LAULUJA 16.5. 2021
Tuomasmessussa
ILO, Uusia messulauluja 44
säv. Pekka Simojoki,
san. Anna-Mari Kaskinen
Valvo ja odota luottaen,
vaikka on pimeää vasta,
vaikka on kaukana aavistus
aamusta sarastavasta.
Odota, odota vaikka nyt
ilon jo kuolleeksi luulet.
Kerran saa odotus täyttyä.
Askeleet kaivatut kuulet.
Ilo saa sydämen laulamaan,
puhaltaa toiveeseen hentoon,
sytyttää murtuneet loistamaan,
lähettää unelmat lentoon.
Vaikka sait matkalla haavoja,
vaikka on surusi suuri,
ilo niin kirkas ja ihana
tervehtii sinua juuri.
Jossakin laulu jo helähtää.
Ilo näin lähettää merkin.
Ilo on lintu, se lennähtää
luoksesi siivin näin herkin.
Ilo saa sydämen laulamaan,
puhaltaa toiveeseen hentoon,
sytyttää murtuneet loistamaan,
lähettää unelmat lentoon.
Tulla saat painavin sydämin,
kantaja viiltävän kivun.
Jumala elämään hauraaseen
kääntää taas voi uuden sivun.
Kohota kasvosi ylöspäin.
Mikään ei kahlita saata.
Jumala ilonsa lähettää
täyttämään kaikkea maata.
Ilo saa sydämen laulamaan,
puhaltaa toiveeseen hentoon,
sytyttää murtuneet loistamaan,
lähettää unelmat lentoon.

OI PYHÄ HENKI, JUMALA, vk 114
säv. Englannissa 1558
san. Martti Luther, keskiaikaisen antifonin
pohjalta 1524. Suom. Hemminki Maskulainen,
uud. Anna-Maija Raittila
1. Oi Pyhä Henki, Jumala,
nyt meille rauha lahjoita,
virvoita seurakuntasi
voimalla rakkautesi.
Halleluja!
2. Yhdistä uskoon yhteiseen
ja yhden Herran kiitokseen
uskoviesi sydämet,
toisilleen vieraat, etäiset.
Halleluja!
3. Oi paiste pyhä, siunaava,
rohkaise meitä sanalla
Isämme oikein tuntemaan,
kaikessa häneen turvaamaan.
Halleluja!
6. Sytytä sydän palamaan
rakkaudesta Jumalaan,
urhoollisesti sotimaan
ja kunniaasi kulkemaan.
Halleluja!
MUSIIKKIESITYS:
T. Jaakkola: Puolellamme
KUULE MINUN ÄÄNENI
Pekka Simojoki
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra,
kuule minun ääneni.
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra,
kuule minun ääneni.
Pimeydessä minä kaipaan valoa, Herra,
kuule minun ääneni.
Erämaassa minä etsin elävää vettä,
kuule minun ääneni.
Anna minun sydämeeni uusi laulu,
kuule minun ääneni.

OI TULE, PYHÄ HENKI
Taizé- hymni
Oi tule, Pyhä Henki, sinä liekki rakkauden,
Saavu elämän lähde, saavu elämän lähde.
YÖN SYNKKYYS EI OLE YÖTÄ
Taizé- hymni
Yön synkkyys ei ole yötä sinulle,
yö loistaa kirkkauttasi, Herra.
VUODATA NYT MEIHIN, HERRA
virsi 948
säv. Suomalainen kansantoisinto
amerikkalaisesta Nettleton-sävelmästä.
san. Simo Korpela, uud. A-M Kaskinen
Vuodata nyt meihin, Herra,
Pyhä Henki taivaasta,
yhdessä kun olla saamme
jalkojesi juuressa.
Sydän siunaa, siunaa kieli,
täytä meidät armolla,
että syntyy harras mieli
sinua vain kuunnella.
Taivaan leipää jälleen meille
syödäksemme tarjoat,
vaikeuksiin uupuneille
uuden voiman lahjoitat.
Sana siunaa kuulemamme,
kätke pohjaan sydämen,
että täällä toisiamme
palvelemme iloiten.
Jatka työtä alkamaasi
meissä, suuri Jumala.
Kaikukoon nyt kunniaasi
pelastettu maailma!
Armo anna, hoida haavat,
muovaa meidät uudelleen,
että kaikki heikot saavat,
rakkautta sydämeen.

Isä, Poika, Pyhä Henki,
siunaa meitä jokaista,
anna voimaa, rohkeutta,
anna uutta armoa.
Uutta luova sana paina
mieleen, tahtoon, sydämeen.
Anna meidän muistaa aina:
kutsut meitä taivaaseen.
ON KAIKKI VALMISTA, UML 106
Säv. ja san. Jaakko Löytty
Sovinnon juhlaan me tänään tulla saamme.
Puutteenalaisille hän suo ravinnon.
Leivän ja viinin
kun keskenämme jaamme,
muistamme taas Herraa;
hän niin hyvä on.
Nouskaa siskot ja veljet,
vihdoin aukeaa teljet;
on kaikki valmista.
Taivas on maasta vain huokauksen päässä:
Herra meitä kuuli, nyt vierellä käy.
Sulatti roudan, kun sydän oli jäässä;
maailmassa muuten ei toivoa näy.
Virret kiitosta soivat,
rammat taas karkeloivat;
on kaikki valmista.
Luvannut Herra on lapsiansa kantaa,
loppuunpalanutkin sen uskoa saa.
Ruuan ja juoman hän nälkäisille antaa,
virvoittavan sateen saa kuivunut maa.
Niin hän kipuun ja vaivaan
antaa lohtua taivaan:
on kaikki valmista.
Pyhien kanssa me riemuitsemme kerran,
hiukan siitä nytkin jo maistella voi.
On maassa rauha ja kunnia on Herran,
ristin juureen jäämme,
nyt virtemme soi:
Herraa ylistäkäämme,
hänen huomaansa jäämme;
on kaikki valmista.

AH, KUINKA KEVÄT HOHTAA, vk 567
Säv. Johann Steurlein, san. Martin Behm,
suom. Hilkka Norkamo, Niilo Rauhala 1984.
Ah, kuinka kevät hohtaa
ja kukkii, tuoksuu maa!
Näin Luoja meidät kohtaa
ja hyvyys valloittaa.
Niityllä riemuissansa
eläimet hyppivät,
ja linnut lauluillansa
Luojaansa kiittävät.
Nyt, Herra, ylistämme
keväästä sinua.
Suo laihon kylvämämme
varttua runsaana.
Et vallastasi horju,
vaan hoidat elämää.
Pois halla, tuho torju
ja turvaksemme jää.
Suo Hengen valon loistaa
pimeään sydämeen
ja esteet tieltä poistaa
uskoon ja vapauteen.
Oi Herra, sielu täytä
sanasi riemulla
ja armon suuruus näytä
Kristuksen voitossa.
Myös työni, Herra, anna
sinua ylistää.
Suo voimaa, että kannan
Henkesi hedelmää.
Näin, Herra, Hengelläsi
minua johdata
ja aina edessäsi
tahtoosi taivuta.

