Y H T E I N E N E SI RU KOU S

PY H Ä K A ST E

Pappi:
Rakas taivaallinen Isämme. Kiitämme sinua siitä, että olet ottanut NN:n
lapseksesi, seurakuntasi jäseneksi ja iankaikkisen elämän perilliseksi. Ole aina
lähellä häntä ja anna armosi ja rakkautesi hänelle turvaksi.

V I R SIÄ JA RU KO U K SIA

Äiti tai isä:
Kiitämme sinua lapsestamme. Anna meille vanhemmille rakkautta ja viisautta,
niin että osaisimme kasvattaa häntä tahtosi mukaan. Pidä hänestä huolta koko
elämän ajan. Anna kotiimme anteeksiantavaa ja rohkaisevaa mieltä. Auta
meitä vaikeuksissa niin, että eläisimme lähellä toisiamme ja lähellä sinua.

Lasten evankeliumi Mark. 10: 13–16
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat
tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan
valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen
ja siunasi heitä.

Joku kummeista:
Auta meitä kummeja hoitamaan tehtäväämme niin, että ystävyytemme tähän
lapseen kasvaisi ja lujittuisi. Opeta meitä olemaan perheen tukena myös kristillisessä kasvatuksessa ja etsimään yhdessä sinun apuasi.

Apostolinen 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.

Joku sisaruksista:
Kiitos tästä pikkusiskosta /pikkuveljestä. Kiitos siitä, että saamme kasvaa
yhdessä. Auta meitä pysymään aina läheisinä toisillemme.

Pappi:
Taivaallinen Isä. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Jätämme tämän lapsen ja
itsemme sinun haltuusi. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän
Herramme tähden. Aamen.

Kuva Pirjo Waris, Siunauksen enkeli

Joku isovanhemmista:
Kiitän sinua tästä lapsenlapsesta. Kiitos, että saamme nähdä hänessä luomistekosi ihmeitä. Varjele häntä kaikkina päivinä. Anna meidän kokea yhdessä
iloa, läheisyyttä ja hellyyttä. Ole meidän turvanamme.

Herran rukous
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.

Virsi 135
Jumala loi auringon,
kuun ja järvet ja puut,
ihmiset myös.
Jumalan on taivas ja maa.
Herraa me tahdomme
kiittää.
Herralle riemulla
laulamme kiitosta. Herra,
me kiitämme nimeäsi.
Jeesukselle virtemme soi,
hän kuolemallaan
elämän toi.
Luonamme hän täällä
nyt on. Herraa me
tahdomme kiittää.
Herralle riemulla...
Henkensä hän heikoille
suo ja keskellemme
lämpöä luo.
Taivas jo on luonamme
näin. Herraa me
tahdomme kiittää.
Herralle riemulla...
Virsi 218
Tuomme luokse Jeesuksen
rakkaan lapsen pienoisen.
Hän saa turvan kestävän,
kasteen lahjan, elämän.

Vanhempien rinnalla
kummit ovat tukena
rukouksin muistaen,
kuunnellen ja rohkaisten.
Meidät kaikki kutsutaan
yhteyttä hoitamaan.
Seurakunta Kristuksen
olkoon perhe yhteinen.
Virsi 468
Syliisi hellään sulje
nyt, Jeesus, lapsemme
ja heidän kanssaan kulje
ja heitä suojele.
Se syli, jossa kannat,
on valtakuntasi.
Kun siinä kodin annat,
he saavat suojasi.
On armon sana siellä
ja totuus, rakkaus,
ja neuvojana tiellä
on Hengen viisaus.

Käsivarret vahvemmat
pienokaista kantavat.
Saakoot Herran kädet näin
lasta hoitaa päivittäin.

Varjele lapsiamme
Paimenen kädellä
ja pidä rakkaitamme
sinua lähellä.

Lapsi pieni tullessaan
iloa tuo maailmaan.
Valtakunta taivasten
onkin lasten kaltaisten.

Suo, ettei heitä voita
pettävä maailma,
vaan itse heitä hoida
kasteensa liitossa.

Virsi 490
Mä silmät luon ylös
taivaaseen ja yhteen
käteni liitän.
Sua Herra, ystävä lapsien,
nyt hartain
mielin mä kiitän.
Sua riemullista on ylistää,
ja mielelläni sen teenkin.
Ei sulta pieninkään
unhoon jää, vaan katsot
myös vähäiseenkin.
Oi kiitos lahjoista,
joita suot, niin paljon
hyvyyttä riittää.
Ja aina iloa uutta luot,
en osaa kaikesta kiittää.
Virsi 492
Ystävä sä lapsien,
katso minuun pienehen.
Minne käynkin maailmassa,
sinä olet hoitamassa.
Onni täällä vaihtelee,
taivaan Isä suojelee.
Ota, Jeesus rakkahin,
suojaas koti kallehin.
Siunaa äitiä ja isää,
heille elinpäivää lisää.
Ystävä sä lapsien,
pientäs auta holhoten.
Pidä meitä turvissas,
Jeesus, armohelmassas.
Suojaas sulje isänmaamme,
sulta kaiken lahjaks saamme.
Johda, Jeesus rakkahin,
meidät taivaan kotihin.

Virsi 499
Jumalan kämmenellä
ei pelkää lintunen.
Jumalan kämmenellä
ei pelkää ihminen.
Kaikille tilaa riittää,
kaikille paikkoja on.
Jumalan kämmenellä
ei kukaan ole turvaton.
Jumala meitä kutsuu
nyt suojaan turvaisaan.
Jumala meitä kutsuu
ja kantaa voimallaan.
Milloinkaan ei hän hylkää,
lastensa kanssa hän on.
Jumalan kämmenellä
ei kukaan ole turvaton.
Virsi 503
Taivaan Isä suojan antaa.
Hän on Isä jokaisen.
Lapsen huolet hän voi
kantaa paremmin kuin
ihminen.
Hän ei riitele, ei suutu,
hän on kärsivällinen.
Häneltä ei aikaa puutu.
Hän on Isä jokaisen.
Taivaan Isän lähellä
nauraa saa ja itkeä.
Taivaan Isä siunaa meitä.
Hän on Isä jokaisen.
Poluillemme enkeleitä
lähettää hän varjellen.
Hän on läsnä päivän työssä
rohkaisten ja auttaen,
valvoo pimeimmässä yössä.
Hän on Isä jokaisen.
Taivaan Isän lähellä
jokainen on tärkeä.

Taivaan Isä hoitaa lastaan.
Hän on Isä jokaisen.
Aamulla hän tulee vastaan,
kuulee iltarukouksen.
Hän ei muista virheitämme,
meille antoi Jeesuksen.
Hän on aina ystävämme.
Hän on Isä jokaisen.
Taivaan Isän sylissä
jokainen saa levätä.
Virsi 517
Herra, kädelläsi
asua mä saan,
turvallisin käsi päällä maan.
Siellä kaikki saavat
uuden sydämen,
rauhan annat haavat sitoen.
Onneni on olla
Herraa lähellä,
turvata voin yksin Jumalaan.
Onneni on olla
Herraa lähellä,
tahdon laulaa hänen teoistaan.
Herra, kädelläsi
iloita mä saan,
se on rikas käsi antamaan.
Siellä armahdusta
meille tarjotaan
eikä kadotusta milloinkaan.
Onneni on olla …

Suojelusenkeli
Maan korvessa kulkevi
lapsosen tie, vaan ihana
enkeli kotihin vie.
Niin pitkä on matka,
ei kotia näy,
vaan ihana enkeli
vieressä käy,
vaan ihana enkeli
vieressä käy.
On pimeä korpi ja
kivinen tie ja usein se
vielä niin liukaskin lie.
Jo lapsikin helposti
langeta vois,
jos käsi ei enkelin
kädessä ois,
jos käsi ei enkelin
kädessä ois.
Maan korvessa kulkevi
lapsosen tie, vaan ihana
enkeli kotihin vie.
Oi laps´, ethän
milloinkaan ottaa sä vois,
sun kättäsi enkelin
kädestä pois,
sun kättäsi enkelin
kädestä pois.

Virsiin voit tutustua osoitteessa www.kastevirret.fi

