Kastevirsiä

VIRSI 216

PYHÄ ISÄ JUMALA

216 = 493
Armas Maasalo 1937

2.
Jeesus, tähden nimesi
ota lapsi turviisi.
Karitsana laumassasi
suojaa häntä omanasi
seurakunnassasi.
3.
Pyhä Henki, voima suo,
uudeksi nyt lapsi luo.
Armoliittoon hänet kanna,
taivaan tiellä ilo anna.
Auta, hoosianna!
4.
Pyhä Kolmiyhteys,
sinulle nyt ylistys!
Meidän anna ominasi
aina täyttää tahtoasi,
elää armossasi.
Seppo Suokunnas Johannes Bornschürerin virren (1676,
virsikirjaan 1886) pohjalta 1984. Virsikirjaan 1986.

VIRSI 217 TÄYNNÄ KIITOSTA JA HÄMMÄSTYSTÄ
Egil Hovland 1976

2.

Täynnä pelkoa ja hämmennystä
tulevasta, tuntemattomasta
turvaudumme kasteen salaisuuteen,
turvaudumme kasteen salaisuuteen.
3.

Tässä, Herra, olet meitä läsnä!
Sinä, joka avaruutta ohjaat,
tunnet meidät, otat meidät vastaan,
tunnet meidät, otat meidät vastaan.
4.

Meidät kaikki otat lapsiksesi.
Uusiksi luot meidät Kristuksessa,
avoimiksi, uuteen luottamukseen,
avoimiksi, uuteen luottamukseen.
5.

Läpi elämän ja kuolemankin
lupauksen kaste meidät kantaa.
Armon valo jää, kun kaikki sammuu,
armon valo jää, kun kaikki sammuu.
6.

Paljon enemmän kuin ymmärrämme,
taivaan Isä, kasteessamme annoit.
Itse meidät ilollasi täytä,
itse meidät ilollasi täytä.
Svein Ellingsen 1971. Suom. Anna-Maija Raittila 1979.
Virsikirjaan 1986.

VIRSI 218

TUOMME LUOKSE JEESUKSEN

218 = 332a, 428
Heinrich Albert 1640 / Ruotsissa 1820

2.
Käsivarret vahvemmat
pienokaista kantavat.
Saakoot Herran kädet näin
lasta hoitaa päivittäin.
3.
Lapsi pieni tullessaan
iloa tuo maailmaan.
Valtakunta taivasten
onkin lasten kaltaisten.
4.
Vanhempien rinnalla
kummit ovat tukena
rukouksin muistaen,
kuunnellen ja rohkaisten.
5.
Meidät kaikki kutsutaan
yhteyttä hoitamaan.
Seurakunta Kristuksen
olkoon perhe yhteinen.
Leena Impiö 1984. Virsikirjaan 1986.

VIRSI 219

KASTEEN KIRKAS VESI ON

219 = 333, 334a, 421, 487
Böömissä 1541

2.
Kastemaljan äärellä,
Isä, kutsut nimeltä
lapseksesi jokaisen,
seuraajaksi Jeesuksen.
3.
Joka aamu uudestaan
omaksesi kokonaan
kutsut uuteen elämään
tahtoasi täyttämään.
4.
Kuolemallaan Herramme
pois on pessyt syntimme.
Kasteessamme puetaan
meidät armoon avaraan.
Anna-Maija Raittila 1979. Virsikirjaan
1986.

VIRSI 468

SYLIISI HELLÄÄN SULJE
Yrjö Koskimäki 1976

2.

Se syli, jossa kannat,
on valtakuntasi.
Kun siinä kodin annat,
he saavat suojasi.
3.

On armon sana siellä
ja totuus, rakkaus,
ja neuvojana tiellä
on Hengen viisaus.
4.

Varjele lapsiamme
Paimenen kädellä
ja pidä rakkaitamme
sinua lähellä.
5.

Suo, ettei heitä voita
pettävä maailma,
vaan itse heitä hoida
kasteensa liitossa.
6.

Ja anna heille voimaa
pois synti panemaan,
kun omatunto soimaa
ja kärsii haavoistaan.
7.

Suo, että kodissamme
rakkaus asuisi,
niin että toisiamme
hoivaamme alttiisti.
8.

Ja kiitos, että kerran
on taivas kotimme.
On koti luona Herran
Jumalan lapsille.
Niilo Rauhala 1975. Virsikirjaan 1986.

VIRSI 471 HYVÄ JUMALA, KIITÄN KODISTA
471 = 388

Adam Drese 1698

2.

Herra, opeta,
että kotona
kuuntelemme toisiamme,
iloitsemme onnestamme,
emme riitele,
turhaan kiistele.
3.

Anna voimia
oikein toimia.
Silloin meillä jokaisella
kotona on hyvä olla
eikä minua
mikään pelota.
4.

Suojaa kotia,
meitä kaikkia.
Pyydän, Herra, viisautta,
ystävyyttä, rakkautta.
Anna yhdessä
meidän pysyä.
Heikki Vaahtoniemi 1984. Virsikirjaan 1986.

VIRSI 490 MÄ SILMÄT LUON YLÖS TAIVAASEEN
Rudolf Lagi 1867

2.

Sua riemullista on ylistää,
ja mielelläni sen teenkin.
Ei sulta pieninkään unhoon jää,
vaan katsot myös vähäiseenkin.
3.

Oi kiitos lahjoista, joita suot,
niin paljon hyvyyttä riittää.
Ja aina iloa uutta luot,
en osaa kaikesta kiittää.
4.

Mä taimi olen sun tarhassas
ja varten taivasta luotu,
sun armollisehen huomahas
jo syntymästäni suotu.
5.

Mua suojaa sä, Isä armoinen,
sun Henkes voimalla vielä
ja tieni johdata taivaaseen,
iäiseen elohon siellä.
Johan Ludvig Runeberg 1857. Suom. 1863. Uud. Julius
Krohn 1880. Virsikirjaan 1886.

VIRSI 491

OI JUMALA, ET HYLKÄÄ PIENTÄ LASTA

491 = 281, 366, 558
Ranskassa 1542

2.

Myös minut maailmaasi olet luonut,
ruumiin ja sielun, kaiken olet suonut.
Mä tulin lapseksesi kasteessa,
sinulle kuulun, Isä Jumala.
3.

Suo, että tahtoasi noudattaisin,
sanaasi pyhää aina rakastaisin.
En tietäni voi itse ohjata,
siis minua, oi Isä, johdata.
4.

Sinua, Herra, kiitän kodistani,
turvaksi annoit rakkaat vanhempani.
Annathan voimaa heitä rakastaa,
kunnioitusta heille osoittaa.
5.

Ystävilleni hyvyyttäsi näytä,
kaikkia meitä johdata ja käytä.
Suojele aina armokädellä,
niin että kartan synnin myrkkyä.
6.

Suo, että lapsenasi elää voisin
ja iloasi toisillekin toisin.
Mun täällä anna kasvaa armossas
ja kasvos nähdä kerran taivaassas.
Jesper Swedberg 1694. Suom. Bengt Jakob
Ignatius 1824. Uud. Julius Krohn 1880.
Virsikirjaan 1886. Uud. komitea 1937, 1984.

VIRSI 492

YSTÄVÄ SÄ LAPSIEN
Ivar Widéen 1919

2.

Ota, Jeesus rakkahin,
suojaas koti kallehin.
Siunaa äitiä ja isää,
heille elinpäivää lisää.
Ystävä sä lapsien,
pientäs auta holhoten.
3.

Pidä meitä turvissas,
Jeesus, armohelmassas.
Suojaas sulje isänmaamme,
sulta kaiken lahjaks saamme.
Johda, Jeesus rakkahin,
meidät taivaan kotihin.
Säk. 1 ruotsalainen 1780. Suom. Arvi Jännes
1900. Säk. 2 Siri Dahlquist 1911. Säk. 1–2 suom.
Lauri Pohjanpää 1923. Säk. 3 komitea 1937.
Virsikirjaan 1938.

494 Luoja enkeleineen

1.
Luoja enkeleineen
hoivaa maailmaa,
kaikki lapset tuntee,
meitä rakastaa.
2.
Taivaan Isä meille
leivän lahjoittaa.
Vaaroissa hän suojaa,
pelon karkottaa.
3.
Rukoukset kuulee,
niihin vastaa hän.
Ohjaa askeleemme
halki elämän.
4.
Taivaan Isä tuntee
huolet kaikkien.
Antoi auttajaksi
rakkaan Jeesuksen.
L.J.G. Stråhle 1962

VIRSI 496

OI JEESUS, OTA SYLIISI

496 = 236, 500
Ranskassa 1543

2.
Enkelit, Jeesus, lähetä
kulkemaan aina vierellä.
Suo meille täällä suojasi
ja kirkas kruunu luonasi.
3.
Nyt kiitos, lasten ystävä,
kun kannat meitä sylissä.
Me emme ilman sinua
voi taivaan riemuun saapua.
Väinö Malmivaara 1933. Virsikirjaan 1938.
Uud. Anna-Maija Raittila 1984.

VIRSI 497

KUN ÄIDIT LAPSIANSA

497 = 60, 206, 362, 395, 573
Melchior Vulpius 1609

2.

On Jeesus sylissänsä
myös minut siunannut,
minutkin kasteen liittoon
nimeltä kutsunut.
3.
Hän joka päivä auttaa
kaikkia lapsia.
Myös minuun katso, Jeesus,
ja siunaa minua.
4.
Myös minun puolestani
nyt Jeesus rukoilee,
jokaista meitä ohjaa,
auttaa ja varjelee.
Carla Jepsson 1955. Säk. 1–3 suom. Jaakko
Haavio 1962. Virsikirjan lisävihkoon 1963.
Uud. ja säk. 4 suom. Anna-Maija Raittila
1984, virsikirjaan 1986.

VIRSI 498

NYT KULKEE HALKI KORPIMAAN

498 = 458, 485
William Mason viim. 1797

2.

Kuin paimen kantaa olallaan
pienintä karitsaa,
niin Jeesus seurakunnassaan
myös hoitaa horjuvaa.
3.

Oppaaksi pyhän enkelin
hän rinnalleni suo.
Jos joudun tiellä tahroihin,
hän ohjaa lähteen luo.
4.

Jeesuksen veri puhdistaa,
niin tunnonrauhan saan
ja lapsen tietä taivaltaa
taas jaksan uudestaan.
5.

Lämmössä armon auringon
jo linnut visertää,
vaan sitten suvi aina on,
kun matka taakse jää.
Anna-Maija Raittila 1958. Virsikirjan
lisävihkoon 1963.

VIRSI 499

JUMALAN KÄMMENELLÄ
Pirkko Halonen 1968

2.

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.
Pirkko Halonen 1968 (säk. 1), 1984 (säk. 2).
Virsikirjaan 1986.

VIRSI 503

TAIVAAN ISÄ SUOJAN ANTAA
Pekka Simojoki 1985

2.

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.
3.

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.
Anna-Mari Kaskinen 1985. Virsikirjaan 1986.

Mä olen niin pienoinen
1.

Mä olen niin pienoinen,
pienoinen aivan.
On suuri ja voimakas
Isäni taivaan,
Isäni taivaan.
2.

En suotta saa pelätä,
murhetta kantaa,
kun sen, minkä tarvitsen,
Isäni antaa,
Isäni antaa.
3.

Kun voimani uupuvat,
sylissä kannat.
Ja syntini armosta
anteeksi annat,
anteeksi annat.
4.

Oi, johdata jalkani
totuuden teitä.
Et, Isäni, milloinkaan
lastasi heitä,
lastasi heitä.
Immi Hellén
Nro 100 ”Laula kaikki maa” kirjasta

806 Otsaani ja rintaani
806 = 492, 808, 813, 831
Ivar Widéen 1919

2.

Jeesus, minut lunastit,
kuolemasta pelastit.
Sinulla on ainoastaan
voima pahan valtaa vastaan.
Tahdon elää sinulle,
synnin teiltä varjele.
3.
Valon valtakunnassa
seuraan, Jeesus, sinua.
Anna voimaa aina jatkaa
elämän ja uskon matkaa.
Kiitos kasteen lahjasta!
Johda kohti taivasta.
Niilo Rauhala 2001

807 Nimessä
807 = 401, 467

Herran pyydämme
Ruotsissa 1697

2.

Nimemme kerran piirrettiin
Luojamme kätten uurteisiin.
Kuoleman halki johtaa hän
luvattuun maahan elämän.
3.

Kuin Nooa nousi arkistaan,
myrskystä päälle tuoreen maan,
kuin Mooses virran partaalla
juhlimme uutta toivoa.
4.

On vesi merkki rakkauden,
Jumalan armon suuruuden.
Rakkaus loistaa kirkkaana
Jeesuksen, Herran, kasvoilta.
5.

Kiitämme tässä kaikista
Isämme kirkon lapsista,
ja tämä pieni lapsi nyt
on uuteen liittoon syntynyt.
Fred Kaan 1968.
Ruots. Britt G. Hallqvist 1977, 1982.
Suom. Anna-Mari Kaskinen 1998.

808 Herra, olet Luojani
808 = 492, 806, 813, 831
Ivar Widéen 1919

2.

Loit jo äidin kohdussa
silmiltämme piilossa
minut ainutlaatuiseksi,
muovasit jo ihmiseksi.
Sinä tiedät parhaiten,
miksi olen tällainen.
3.

Silmät kaikkinäkevät
aikani myös tietävät.
Olin vielä idullani,
kun jo tunsit elämäni,
kirjoitithan kirjaasi
kaikki elinpäiväni.
Sakari Häkkinen 2002,
muod. Niilo Rauhala 2002.

809 Juhla on nyt, riemullinen
809 = 135, 744, 745, 746, 747
Egil Hovland 1974

2.

Juhla on nyt riemullinen
ja kynttilä on merkkinä sen.
Rukouksin, siunauksin
saatamme lapsemme matkaan.
Jumalan perheeseen,
Jeesuksen yhteyteen
lapsi näin kasteessa liittyä saa.
3.

Juhla on nyt riemullinen.
Me yhdessä näin vietämme sen:
sukulaiset, sisarukset,
meitäkin Jumala kantaa.
Jumalan perheeseen,
Jeesuksen yhteyteen
lapsi näin kasteessa liittyä saa.
Anna-Mari Kaskinen 2002

810 Jo ennen syntymääni
810 = 136, 239, 249 a, 512, 616 a, 620
Toisinto Kuortaneelta

2.

Kun sinun lapseksesi
saan tulla kasteessa,
on läsnä hyvyytesi
ja taivas avoinna.
On luona enkeleitä
ja joukko pyhien.
Nyt ympäröi jo meitä
rakkaus ikuinen.
3.

Sinua, Jeesus, kiitän,
kun saavut luokseni,
ja käteni myös liitän
näin sinun käteesi.
Kun suuremmaksi vartun,
suo, että päivittäin
käteesi, Jeesus, tartun.
Näin ohjaa eteenpäin.
Anna-Mari Kaskinen 2002

Suojelusenkeli
1.

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.
2.

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.
3.

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.
säv. P.J. Hannikainen, san. Immi Hellén

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.

