Pienen kaste
Lasten evankeliumi
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.
(Mark 10:13–16)

Pienelleni parasta,
pienelle parasta toivon.
Pienelleni hiljaisuutta,
pienelle rauhaa toivon.
Pienelleni lämpöä,
pienelle valoa toivon.
Pienelleni rohkeutta,
pienelle rauhaa toivon.
Pienelleni elämää
kaunista, parasta toivon.
Pienelleni siunausta
suureksi suojaksi toivon.
Pienelle parasta -laulu,
Kaisa Raittila

499 Jumalan kämmenellä
1. Jumalan kämmenellä
ei pelkää lintunen,
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.
Pirkko Halonen 1968 (säk. 1), 1984 (säk. 2).

Suojelusenkeli
1. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie.
Hänt’ ihana enkeli kotihin vie.
Niin pitkä on matka, ei kotia näy,
:,: vaan ihana enkeli vierellä käy. :,:
2. On pimeä korpi ja kivinen tie
ja usein se käytävä liukaskin lie.
Oi, pianhan lapsonen langeta vois,
:,: jos käsi ei enkelin kädessä ois. :,:
3. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie.
Hänt’ ihana enkeli kotihin vie.
Oi, laps’ ethän milloinkaan ottaa sä vois
:,: sun kättäsi enkelin kädestä pois. :,:
Immi Hellén

809 Juhla nyt on riemullinen
(virren Jumala loi sävelmällä)

492 Ystävä sä lapsien
1. Ystävä sä lapsien,
katso minuun 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.
Säk. 1 ruotsalainen 1780.
Suom. Arvi Jännes 1889.
Säk. 2 Siri Dahlquist 1911.
Säk. 1–2 suom. Lauri Pohjanpää 1923.
Säk. 3 komitea 1937.

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 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

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.

Isä meidän -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.

Suuremman suojassa matkalle
Pappi: Tänään muistamme erityisesti pientä NN:ää. Hänet on kasteessa
liitetty pyhää etsivien sukuun, maailmanlaajan kristikunnan vuosisataiseen
ketjuun. Anna meille anteliasta ja ymmärtävää rakkautta toisiamme kohtaan.
Tee NN:stä hyvä ihminen.
Äiti tai isä: Kiitos tästä pienestämme, Jumala. Varjele häntä ja yhteistä
elämäämme. Anna meille viisautta tehdä NN:n kasvulle tilaa, niin että hän saa
tulla siksi, kuka hän on.
Kummi: Kiitos, että saan olla tämän pienen erityinen ystävä. Tee minusta
tehtäväni mittainen, avoin rakentamaan yhteyttä ja luja olemaan
kummilapseni luottamuksen arvoinen. Haluan yhdessä hänen kanssaan oppia
uskomaan, toivomaan ja rakastamaan. Siunaa, Jeesus, pientä kummilastani.
Sisarus: Kiitos pikkusiskosta/pikkuveljestä! Toivon, että meistä tulee maailman
parhaat kaverit.
Isovanhempi: Siunaa, Jumala, näitä rakkaitani. Siunaa erityisesti uutta pientä
lapsenlastani. Hän on ihme, suuri ihme. Anna meille paljon yhteisiä päiviä.
Pappi: Jumalamme, ota suojaasi tämä pieni ja hänen perheensä. Seuratkoon
hyvää tahtova katseesi kaikkialle, missä he onnellisina ja raskaina päivinä ovat.
Vapauta menneen kuormasta ja paranna sisäiset haavat, niin että NN saa kasvaa
kodissa, jossa ei pelätä avointa puhetta ja uskalletaan näyttää helpot ja vaikeat
tunteet. Ole tämän perheen onnen kivijalka. Rohkaise täyteläiseen elämään.
Kun ahdistus ja väsymys tulevat, avaa ovi parempaan päivään.
Kaikki yhdessä: Aamen.

