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Helluntaipäivän messu 

Töölön kirkossa 20.5.2018 klo 17.00 

Kaatuneitten muistopäivänä 

 

 

Pyhän Hengen vuodattaminen 

 

Laulakaa Jumalalle, 

soittakaa hänen nimensä kunniaksi, 

ylistäkää häntä, joka kiitää pilvivaunuillaan. 

Herra on hänen nimensä, iloitkaa hänen edessään! 

Hän on orpojen isä ja leskien puoltaja, Jumala pyhässä asunnossaan. 

Hän antaa yksinäiselle kodin, hän päästää vangitut vapauteen, 

mutta hänen vastustajansa saavat asua paljaaksi paahtuneessa maassa. 

Jumala, kun sinä johdit kansaasi, kun kuljit autiomaassa, 

niin maa järisi ja taivas vihmoi vettä 

Jumalan, Siinain Herran, Jumalan, Israelin Jumalan edessä. 

Sinä, Jumala, annat runsaat sateet, 

nääntyneen maasi sinä saat jälleen kukoistamaan. 

Sinun väkesi elää siellä,  

hyvyydessäsi sinä huolehdit köyhistä, Jumala. 

Ps. 68: 5-11 
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J O H D A N T O 

 

 

Lasse Heikkilä: Vaarivainaan kannel (Heikkilä, Takkula) 

 

 

Alkuvirsi 125 

 

Ilkka Kuusisto 1979 

 
 

2. Kosketa, Jumalan Henki, 

syvälle sydämeen. 

Sinne paina hiljaa 

luottamus Jeesukseen. 

 

3. Rohkaise minua, Henki, 

murenna pelkoni. 

Tässä maailmassa 

osoita paikkani. 

4. Valaise, Jumalan Henki, 

silmäni aukaise, 

että voisin olla 

ystävä toisille. 

 

5. Kosketa minua, Henki! 

Herätä kiittämään, 

sinun lähelläsi 

armosta elämään. 
 

   

Pia Perkiö. Uud. Anna-Maija Raittila 1979. Virsikirjaan 1986. 
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Alkusiunaus ja vuorotervehdys 

 

L Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

 

 
 

L Herra olkoon teidän kanssanne. 

 

 
 

 

Johdantosanat  

 

Yhteinen rippi  

 

Synnintunnustus 703  

 

Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä,  

joka olet kärsivällinen ja pitkämielinen  

ja annat armossasi anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit.  

Me olemme tehneet syntiä, olleet jumalattomat  

ja rikkoneet sinun tahtoasi vastaan.  

Mutta älä muistele pahoja tekojamme äläkä viivytä armahdustasi,  

sillä me olemme joutuneet hätään ja ahdinkoon syntiemme vuoksi.  

Auta meitä, Jumala, nimesi kunnian tähden.  

Pelasta meidät ja anna kaikki syntimme anteeksi.  

Anna meille Pyhän Henkesi armo,  

että luopuisimme syntisestä elämästämme  

ja saisimme luonasi iankaikkisen elämän  

Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. 

 

Synninpäästö  
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Herra, armahda  

 

 

 

 
 

 

* Kunnia 

 

E Kunnia Jumalalle korkeuksissa, 
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* Kiitosvirsi  126 

                                                                        Richard Faltin 1889 

 

Latinalainen Laudamus te 300-luvulta. Ruots. Olavus Petri 1531.  

Suom. Mathias Westhin käsikirjoituksessa 1540-luvulla. Mikael Agricola 1549. Virsikirjaan 1938. 
 

Päivän rukous 
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S A N A 

 

Ensimmäinen lukukappale Joel 3: 1-5  

 

- Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin.  

Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, 

vanhuksenne ennusunia. Myös orjiin ja orjattariin minä vuodatan henkeni noina 

päivinä. Minä annan teidän nähdä merkkejä taivaalla ja maan päällä: verta, tulta 

ja savupatsaita. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa 

Herran päivä, suuri ja pelottava. Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran 

nimeä, pelastuu. Siionin vuori ja Jerusalem on turvapaikka, niin Herra on 

luvannut. Ne, jotka Herra kutsuu, ne pelastuvat. 

 

 

J. F. Francke: Siunaus 

 

 

Toinen lukukappale Apost. 2: 1-13  

 

Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului 

taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen 

talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja 

laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat 

puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. 

     Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen 

keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon 

väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. 

He kysyivät ihmeissään: »Eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? 

Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä 

partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja 

Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, 

Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on tullut Roomasta, toiset meistä 

ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia 

ja arabialaisia - ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme 

Jumalan suuria tekoja.»  

     He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan: »Mitä 

tämä oikein on?» Mutta jotkut pilkkasivat: »He ovat juovuksissa, makeaa viiniä 

täynnä.» 
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Päivän virsi 124 
 

Keskiajalta / Saksassa 1524 

 
 

2.2. Tunnethan köyhyyteni, 

näin olen avuton. 

On kylmä sydämeni, 

tyhjä ja valoton. 

Vaan kylmyyteen ja vaivaan 

nyt pyydän tulta taivaan, 

toivoni siinä on. 

3. En syntiturmelusta 

pois sielustani saa. 

En tuskaa, ahdistusta 

voi itse karkottaa. 

Tyhjäksi merta luoda 

ja yöstä päivää tuoda 

on yhtä vaikeaa. 

 

4. Rukoilen, Herra, yhä: 

Henkesi lahjoita. 

Sytytä valo pyhä, 

mieleni kirkasta. 

Yön usvat aamu voittaa, 

taas uusi päivä koittaa, 

saan elää armosta. 
 

   

Johan Ludvig Runeberg 1857. Suom. Maria Joutsen 1900. Virsikirjaan 1938. 
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* Evankeliumi Joh. 3:16-21 

 

Jeesus sanoi Nikodemokselle: 

»Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei 

yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen 

elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan 

pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo 

tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. Ja tuomio on tämä: valo 

on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen 

asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa; hän ei tule valoon, 

etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, 

jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta.»  

 

 

Saarna  

 

Raamatun ensimmäiset rivit kertovat Jumalan Hengestä:  

 

Alussa Jumala loi taivaan ja maan.  Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet,  

ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. 

 

Kuvaus antaa rauhallisen vaikutelman, on autius, tyhjyys, pimeys, syvyys.  

Ei ole olemassa oikein mitään ja kuitenkin on olemassa kaikki, sillä uutta luovan 

Jumalan Henki liikkuu vetten yllä, valmiina rakastamaan meitä. 

 

Onko samoin omalla kohdallamme. Kun on autius ja tyhjyys, pimeys ja syvyys, 

silloin Jumalan uutta luova Henki liikkuu yllämme ja meillä on omassa 

tyhjyydessämme tilaa kaikelle, mitä Jumala tahtoo meille antaa, on tilaa kaikkein 

suurimmalle, Jumalan rakkaudelle. 

 

Helluntai on Pyhän Hengen vuodattamisen juhla, 50. päivä pääsiäisestä, on 

alkuseurakunnan ja Jeesuksen Kristuksen kirkon syntymän päivä. Helluntaina 

opetuslapset saivat Jeesuksen lupaaman Puolustajan, Pyhän Hengen. Pyhän 

Hengen näkyvä ja näyttävä laskeutuminen hämmästytti ihmisiä. Epäusko sai 

jotkut arvelemaan, että kielillä puhuvat opetuslapset olivat nauttineet makeaa 

viiniä. - Oli tarve keksiä selityksiä ihmeelle. 
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Raamatussa mainitaan monia henkiä; on ihmisen henki, on taivaallisia henkiä, on 

paha henki. Mutta on vain yksi Pyhä Henki, vain Jumalan Henki on Pyhä Henki. 

Kolmiyhteinen Jumalamme on Pyhä Kolminaisuus: Isä - Luoja, Poika - Lunastaja 

ja Pyhä Henki - Pyhittäjä.  

 

Uskontunnustuksessa tunnustamme uskomme Pyhään Henkeen, siihen, että Pyhä 

Henki pyhittää. Mitä on pyhittäminen, Pyhän Hengen työ?  

 

Raamattu kertoo Pyhästä Hengestä lupauksena ja lahjana. Hänet on lähetetty 

meille puolustajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Pyhä Henki liittää kaikki 

maailman kristityt Kristuksen kirkkoon, yhteen Herraan ja yhteen uskoon. Pyhä 

Henki luo, kutsuu ja kokoaa kristillisen kirkon. 

 

Lutherin Iso katekismus kuvaa Pyhää Henkeä näin: 

 

Pyhä Henki toteuttaa pyhittämisen seuraavien vaiheiden kautta: pyhien yhteys eli 

kristillinen kirkko, syntien anteeksiantaminen, ruumiin ylösnouseminen ja iankaikkinen 

elämä. Pyhä Henki synnyttää uskon, lisää ja vahvistaa sitä. 

 

Pyhä Henki on kolmiyhteisen Jumalan elävä persoona, joka puhuu meille pyhässä 

Raamatussa. Hän rukoilee puolestamme Isää. Raamatussa sanotaan: 

 

Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi 

rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme 

sanattomin huokauksin.  

 

Pyhä Henki tekee eläväksi, hän herättää hengellisen kaipauksen, hän synnyttää 

uskon Jeesukseen Kristukseen. Totuuden Henki opettaa kuulemaan ja 

ymmärtämään Jumalan sanaa. Kärsimyksessä ja surussa hän lohduttaa, 

ahdistuksissa ja vainoissa hän puolustaa. 

 

Me ihmiset yritämme sitoa Pyhän Hengen omiin sääntöihimme.  Yritämme 

kutistaa Jumalan rakkauden omiin pieniin sanoihimme, vaikka hänen 

rakkautensa on kaiken yllä liikkuvaa hyvyyttä. Raamatussa sanotaan:  

 

Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja 

minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita." 
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Uudessa testamentissa kuvataan Pyhän Hengen toimintaa eri tilanteissa: 

 

- Marialle, Jeesuksen äidille enkeli toi viestin: Pyhä Henki tulee hänen ylleen, 

Korkeimman voima peittää varjollaan ja syntyy pyhä lapsi, Jumalan Poika.  

- Vanhalle Simeonille Pyhä Henki oli ilmoittanut, että hän saisi nähdä Herran 

Voidellun ennen kuolemaansa. 

- Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen ylle kyyhkysen kaltaisena ja taivaasta kuului 

ääni: Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt. 

- Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla ja Jeesus ylisti Isää siitä, että Isä on nähnyt 

hyväksi avata Hengen lahjat lapsenmielisille. 

 

Pyhä Henki antaa rauhan ja ilon, uudistaa ja vahvistaa, hän neuvoo, mitä on 

sanottava, hän ohjaa, opettaa ja antaa voimaa ja hän palauttaa mieleen Jeesuksen 

opetukset. Jumalan Henki rakentaa seurakuntaa:  

 

Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, 

uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. 

 

Kristinusko ei aina ole tuonut rauhaa ihmisten välille. Rauhattomat ihmiset ovat 

uskoneet omilla toimillaan ajavansa Jumalan asiaa.  

 

Pyhä Henki luo järjestystä ja eheyttää. Hän johdattaa elämän epävarmuuden 

keskellä. Hän kannustaa lähtemään liikkeelle. Hän ohjaa meitä toisiamme kohti 

ystävinä, niin että meillä olisi rauha, niin että meillä olisi rakkaus. Raamatussa 

kysytään:  

 

Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on 

Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne.  

 

Kuinka me kohtelemme Pyhän Hengen temppeliä? Lukemattomille Pyhän 

Hengen temppeleille tapahtuu paljon pahaa. On sanottu, että yhteiskunnan arvon 

määrittää se, kuinka yhteiskunta kohtelee lapsiaan. Riipaisevimmat uutisotsikot 

ovat ne, joissa kerrotaan lapsiin kohdistetusta pahuudesta. Ihmislapsi on avuton, 

kauan täysin aikuisten hoivan varassa. Lasten tulisi voida luottaa ja turvautua 

aikuisiin.  

 

On niin paljon ihmisten aiheuttamaa pahaa. On ihmisten aiheuttamaa surua. On 

kannettavaa surua.  
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Oma surunsa on sodan suru. Talvisodassa ja jatkosodassa henkensä menetti noin 

90 000 sotilasta. Monet heistä olivat perheellisiä, sotaleskien määrä oli noin 30 000 

ja noin 55 000 lasta jäi sotaorvoksi. 

 

Sotien aiheuttama suru on enemmän kuin käsitämme. Emme ymmärrä, miksi 

elämä päättyy käsityksemme mukaan liian aikaisin tai miksi elämä muuttuu liian 

raskaaksi. Yhtenä hetkenä edessä on avoin, hyvä tulevaisuus, mutta sitten - kaikki 

on toisin. Varma ja kestävä tie ei olekaan sellainen kuin uskoimme ja toivoimme 

sen olevan. Tie tulevaisuuteen muuttuu ahdistuksen tieksi, kuoleman ja 

kärsimyksen tieksi.  

 

Olemme voineet surussamme turvautua Jumalaan, olemme rukoilleet 

menehtyneiden puolesta, loukkaantuneiden puolesta, omaisten ja ystävien 

puolesta, surevien ja kaipaavien puolesta. Vaikka on ollut pimeää, olemme 

uskaltaneet toivoa, ettei Jumala jätä meitä; uskallamme luottaa siihen, että 

matkamme kulkee kohti taivaan kotia, kohti ylösnousemusta ja jälleennäkemistä. 

 

Jumalamme on elämän ja kuoleman Herra. Jumala synnyttää uutta elämää. Myös 

siitä mikä on pahaa, hän voi luoda uutta, muuttaa hyväksi. Jumala antaa 

tulevaisuuden ja toivon.  

 

Me kiitämme siitä, ettei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Saamme 

jäädä ja jättää toinen toisemme hänen käsiinsä. 

 

Ihmisen hätään ja ahdistukseen Jeesus lähetti Puolustajan. Pyhä Henki on 

puolustaja, lohduttaja, auttaja. Jumalan Henki luo järjestystä ja eheyttää. Hän 

auttaa uskomaan, hän kannustaa selviytymään elämän epävarmuuden keskellä. 

Hän kutsuu murtamaan arkuuden ja irrallisuuden ja syyllisyyden ja häpeän 

muureja. Hän ohjaa meitä kohti toisiamme, niin että meillä olisi rauha, niin että 

olisi rakkaus. 

 

Seurakunnassamme kokoontuu erityinen ryhmä, sotaorpojen piiri. Kokemukset 

lapsen sodasta ovat yhteisiä, vaikka erilaisia. Piirissä on erityinen ilon vire.  

Vaikka koolla on sotaorpoja, vaikeiden kokemusten läpi kulkeneita, piirissä elävät 

Jeesuksen sanat:  

 

En minä jätä teitä orvoiksi.  
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Helluntain, Pyhän Hengen vuodattamisen päivän evankeliumissa ei mainita 

Pyhää Henkeä. Ehkä se avaa meille Jumalan Pyhän Hengen salattua olemusta. 

Vaikka häntä ei mainita, hän on tekstissä, hän on meidän elämässämme. 

 

Evankeliumimme alussa ovat tunnetut sanat, evankeliumin evankeliumiksi 

kutsutut sanat:  

 

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, 

joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. 

 

Meille on tämän pienoisevankeliumin myötä opetettu, että saamme vaihtaa sanan 

yksikään paikalle oman nimemme. Jumala on rakastanut meitä niin paljon, että 

saamme elää taivastoivossa.  

 

Uskon syntyminen ja kasvaminen on Jumalan lahjaa, armoa. Usko on lepäämistä 

Kristuksen varassa. Tästä meitä muistuttaa katekismus: 

 

Minä uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen, 

Herraani, enkä tulla hänen tykönsä, vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin 

kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa. 

 

Pyhä Henki on läsnä sakramenteissa. Kasteessa hän synnyttää meidät uudesti ja 

liittää Kristukseen. Ehtoollisessa hän vahvistaa uskoamme ja rakkauttamme. 

Tänään saamme yhdessä polvistua rauhan ja rakkauden aterialle. 

Ehtoollispöydässä saamme olla palveltavina ja hoidettavina. On yhteys Jumalaan 

ja yhteys toisiimme.  On Kristus meissä, on kirkkauden toivo. 

 

Raamatun ensimmäiset rivit kertovat Jumalan Hengestä:  

 

Alussa Jumala loi taivaan ja maan.  Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja 

Jumalan henki liikkui vetten yllä.  

 

Sitten Jumala sanoi: Tulkoon valo.  

 

Raamatun viimeiset sanat lupaavat näin:  

 

Hän, joka todistaa tämän, sanoo: "Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule, Herra 

Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa.  
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* 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. 

 

 

Yhteinen esirukous  

 

 

Kolehti kannetaan seurakuntatyöhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. 
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E H T O O L L I N E N 

 

Uhrivirsi 222a 

                     Keskiajalta / Saksassa 1524 

 
 

2. Vapahtajaa muistaaksemme 

saamme jälleen ruoaksemme 

Herran ruumiin leivässä, 

verensä kalliin viinissä. 

 

3. Lohduttaen pöydässänsä 

vakuuttaa hän Hengellänsä: 

Minussa on lunastus, 

syntien täysi sovitus. 

 

4. Kukin tänne käydessänsä 

koetelkoon itseänsä. 

Itsevarman mahdoton 

turvata Herran armoon on. 

 

5. Vaan ken saapuu syntisenä, 

nääntyvänä, nälkäisenä, 

Herran luokse tulla saa. 

Heikkoa Kristus armahtaa. 

6. Sille kuuluu lupaukset, 

armahduksen vakuutukset, 

joka nöyrtyy turvaamaan 

Jeesuksen ristinkuolemaan. 

 

7. Synnit kaikki Kristus kantoi, 

lupauksen meille antoi: 

Syntinen, käy luokseni, 

anteeksi saat sä syntisi. 

 

8. Astun ääreen armopöydän, 

tässä kiitän, armon löydän. 

Herra, anna riemulla 

lahjaasi suurta nauttia. 

 

9. Herra, joka itselläsi 

ruokit tässä ystäväsi, 

sinulle nyt kunnia 

kaikilta sukupolvilta! 
 

  

Mahd. Johannes von Jenstein n. 1400. Saks. Martti Luther 1524, ruots. Olavus Petri 1530. 

Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Alfred Brynolf Roos 1867, komitea 1984. 
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Ehtoollisrukous 

 

Vuorolaulu  

 

L Herra olkoon teidän kanssanne. 
 

 
 

L Ylentäkää sydämenne. 
 

 
 

L Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme. 
 

 
 

 

Prefaatio 

 

 

* Pyhä  
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Rukous ja asetussanat  

 

 
 

 

Isä meidän 

 

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. 

 

 

Herran rauha  
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* Jumalan Karitsa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ehtoollisen vietto 

 

 

Petri Laaksonen: Olkoon ylläsi kirkas taivas (A-M Kaskinen) 

Simojoki: Kiitos Jumalamme (A-M Kaskinen) 

 

 

Kiitosrukous  
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P Ä Ä T  Ö S 

 

* Ylistysvirsi 332 

 

                   Heinrich Albert 1640 / Ruotsissa 1820 

 
 

2. Pyhät, suuret, korkeat 

työnsä on ja oikeat, 

suuri herrautensa 

maassa on ja taivaassa. 

3. Kiitos Jumalallemme 

soikoon sydämestämme 

virsin, lauluin, psalttarein, 

harpuin, huiluin, kantelein. 

 

4. Kaikki, joissa henki on, 

kiittämään jo tulkohon 

Herraa hyvää riemulla, 

halleluja halulla! 
 

  

Jesper Swedberg 1694. Suom. 1700. Virsikirjaan 1701. Uud. Julius Krohn 1880. 
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* Päätössiunaus 

 

Herra siunatkoon teitä  

ja varjelkoon teitä. 

Herra kirkastakoon kasvonsa teille  

ja olkoon teille armollinen. 

Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne  

ja antakoon teille rauhan. 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

 

 
 

 

 

Seppelpartio 
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Sotaorpojen virsi 
                                                                                                                                                

             Sävelmä: virsi 378                                                                                     Ruotsissa 1697 

 
                    1. Jee -  sus,    si - nä        tun - net tiem-me,    muis-tat    kaik-ki 

                       Lap - suu - tem-me      kirk-kaat päi-vät,     mur-heet, huo-len 

 
                      vai-heem-me.           So - dan   hal - ki         mei-dät     kan-noit, 

                      ai - heem-me. 

  
                      tur-van van-huu   -  des  -  sa      an - noit.       Sil  - ti      ki - pu 

 
                     sa   -  na  -  ton           vie -  lä      sy  – dä    -     mes - sä    on. 
 

3. Jeesus, olet heikon turva, 

olet orvon ystävä. 

Murheessamme suurimmassa 

kuljet aivan vierellä. 

Jeesus, muista särkyneitä, 

rakkaudella heidät peitä. 

Itse saavuit luoksemme, 

murruit meidän vuoksemme. 

 

4. Taivaan Isä, meitä kannoit 

halki lapsuusvuosien. 

Perheillemme voimaa annoit 

lohduttaen, rohkaisten. 

Kannoit vanhuuteemme asti. 

Siksi aivan luottavasti 

jäämme käsiin Jeesuksen 

armostasi kiittäen. 

 
Anna-Mari Kaskinen 2012 

 

 

Lähettäminen 
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Messussa kanssasi 

 

Kaatuneitten Omaisten Liitto 

Pääkaupunkiseudun Sotaorvot 

 

Soili Maisila, selebrantti, Hannu Niskanen, avustava pappi 

Arja Mäntsälä, Helvi Lehtisalo, tekstinlukijat 

Helena Mäkinen, Leena Paloheimo, esirukousavustajat 

Tuomas Karjalainen, kanttori 

Sirpaleet, johtajanaan Tuula Stöckell 

Seppelpartio: Pirkko Koroma, Annikki Pakkanen, Kalle Kuntsi  

Marko Korva, Reija Vainionpää, suntiot 

 

 

 

Messun jälkeen  

kirkkokahvihetki  

seurakuntasalissa.  

 

Tervetuloa!

.   

 

 


