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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.

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.
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VAIHTOEHTOINEN YHTEINEN ESIRUKOUS
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.
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 sinua.
Joku kummeista:
Auta meitä kummeja hoitamaan tehtäväämme niin, että ystävyytemme tähän
lapseen kasvaisi ja lujittuisi. Opeta meitä olemaan perheen tukena kristillisessä
kasvatuksessa ja etsimään yhdessä sinun apuasi.
Joku sisaruksista:
Kiitos tästä pikkusiskosta/pikkuveljestä. Kiitos siitä, että saamme kasvaa yhdessä. Auta meitä pysymään aina läheisinä toisillemme.
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.
Pappi:
Taivaallinen Isä. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Jätämme tämän lapsen ja
itsemme sinun haltuusi. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän
Herramme tähden.
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.
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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.
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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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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.
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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.
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2.

3.

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.
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Minun on ruvettava
siunaamaan sinua nyt juuri,
kun olet vielä pieni.
Epävarmalla kädellä
piirrän rintaasi ristinmerkin.

Puoliksi itseltänikin salaa
sanon sinulle:
Jeesus siunaa Pientä.
Illalla peittelen sinut
iltarukouksen sanoin:

suuri pyhä Jumala,
muista meitä kaikkia.
Aamen
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