Isä taivaan, rukoilen
1. Isä taivaan, rukoilen: varjelethan lasta
maailmassa suuressa vaaraan joutumasta. Anna olla
enkelin hänen lähellänsä, turvallisen
saattajan halki elämänsä.
2. Ohjaa leikit, tehtävät isänkädelläsi.
Kylmyydeltä hallayön suojaa lämmölläsi. Ota suojelukseesi päivän
toimet, työmme. Ole
meitä lähellä nukkuessa yömme.
3. Anna, Herra, kotiimme sovun, rauhan mieltä, että
emme eksyisi rakkauden tieltä. Siunaa sanan kylvötyö
myöskin kodissamme. Anna armon
kasvattaa, hoitaa
toisiamme.

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.

Mä olen niin pienoinen

VIRSIÄ JA LAULUJA KASTETILAISUUTEEN

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

Virsi 218
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1. Tuomme luokse
Jeesuksen rakkaan
lapsen pienoisen.
Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan, elämän.

1. Kasteen kirkas
vesi on niin kuin
lähde pohjaton, siinä
virtaa siunaten armo
Herran Jeesuksen.

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.

2. Käsivarret vahvemmat pienokaista
kantavat. Saakoot
Herran kädet näin
lasta hoitaa päivittäin.
3. Lapsi pieni tulleessaan 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.

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.

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

1. Syliisi hellään sulje nyt, Jeesus, lapsemme ja heidän
kanssaan kulje ja
heitä suojele.

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.

Henkes voimalla
vielä ja tieni johdata
taivaaseen, iäiseen
elohon siellä
Virsi 492
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1. Mä silmät luon
ylös taivaaseen ja
yhteen käteni liitän.
Sua Herra, ystävä
lapsien, nyt hartain
mielin mä kiitän.
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

1. Ystävä sä lapsien,
katso minun pienehen. Minne käynkin
maailmassa, sinä
olet hoitamassa.
Onni täällä vaihtelee,
taivaan Isä suojelee.
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.
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1. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintu-

nen. Jumalan kämmenellä ei pelkää
ihminen. Kaikille
tilaa riittää, kaikille
paikkoja on. Jumalan kämmenellä ei
kukaan ole turvaton.
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.
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1. 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.

2. Herra, kädelläsi
iloita mä saan, se on
rikas käsi antamaan.
Siellä armahdusta
meille tarjotaan eikä
kadotusta milloinkaan. Onneni on olla…
808 (Sävel: Ystävä
sä lapsien)
1. Herra, olet Luojani, tunnet minut tarkasti. Sinulta sain
elämäni, suojelit jo
syntymäni. Olen ihme, tiedän sen, sinulle tuon kiitoksen.
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.
809 (Sävel: Jumala
loi)
1. Juhla on nyt riemullinen, me yhdessä näin vietämme
sen. Vapahtajan yhteyteen kannamme
lapsemme rakkaan.
Jumalan perheeseen, Jeesuksen yhteyteen lapsi näin
kasteessa liittyä saa.
2. Juhla on nyt riemullinen ja kynttilä
on merkkinä sen.
Rukouksin, siunauksin saatamme lap-

semme matkaan.
Jumalan perheeseen…
3. Juhla on nyt riemullinen. Me yhdessä näin vietämme
sen: sukulaiset, sisarukset, meitäkin
Jumala kantaa. Jumalan perheeseen…

