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 LAULUJA VIHKIMISIIN, 
VIRKAAN ASETTAMISIIN 

JA TEHTÄVÄÄN 
SIUNAAMISIIN 
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 Virkaan asettaminen 
Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 833. 

Lauletaan virren 326 sävelmällä. 

 Toisinto Pohjanmaalta 

1.  Las - keu - du tän - ne, Py - hä Hen - ki Her - ran, 

ru - ko - uk - sem - me kuu - le jäl - leen ker - ran. 

Suo työ - hön kut - su - tul - le siu - na - us, 

jaa meil - le lah - jo - je - si rik - ka - us, rik - ka - us. 

, 

 
 
2. Kun hänet kutsuit työhön kirkossamme 
ja palvelemaan seurakunnassamme, 
niin anna voimaa työhön arkiseen, 
ihmisten kohtaamiseen jokaiseen, jokaiseen. 
  
3. Suo hänen työn ja viran paineet kestää, 
lankeamasta sinä vain voit estää. 
Lahjoita, Henki, nöyryys, rohkeus, 
sytytä seurakuntaan rakkaus, rakkaus. 
  
4. Jaa hänen kauttaan sanan lohdutusta, 
hänelle anna sanan virvoitusta, 
niin että usko meissä vahvistuu 
ja liekki rakkauden kirkastuu, kirkastuu. 

    

Pekka Huokuna ja Sakari Häkkinen 2003, muok. Niilo Rauhala 2003 
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Kirkon vihkiminen 
1. 
Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 834. 

Lauletaan virren 209 sävelmällä. 

 

 Johann Schop 1642 

1.  Temp - pe - liin - sä Her - ran kan - sa saa - pu - nut on  huo - neen ra - ken - nut - ta - man - sa ot - taa vas taan  

, 

rie - mui - ten,       E - lä - vi - nä ki - vi - nä kiit - tä - en. 

, 

ra - ken - num - me yh - des - sä. Vie - rek - käin on  

, 

hy - vä kiit - tää. Kris - tus mei - dät yh - teen liit - tää. 

, 

   
 
2. Kastemaljan kirkas vesi 
aina meitä muistuttaa: 
meidät otit lapsiksesi, 
saamme armon omistaa. 
Kastemaljan äärellä, 
pelastuksen lähteellä, 
Pyhän Hengen voiman saamme. 
Kristusta siis palvelkaamme. 
 
3. Sanan valo kutsuvana 
täältä aina loistakoon, 
totuuden ja armon sana 
selkeästi kaikukoon. 
Sanallasi kosketa, 
uskoamme vahvista. 
Sanallasi siunaa meitä 
sanoihimme väsyneitä. 
 
4. Alttarille, Jumalamme, 
tuomme kiitosuhrimme. 
Pöytääsi me tuoda saamme 
lahjamme ja puutteemme. 
Kristus ehtoollisellaan 
tässä ruokkii omiaan. 
Synnit maailman hän kantaa, 
toivon, rohkeuden antaa. 
 



 203

5. Soitto, laulu ylistäköön 
Luojan suurta kunniaa. 
Sävel, sointu yhdistäköön 
seurakuntaa laulavaa. 
Täytä meidät Hengellä, 
täytä riemun äänellä. 
Anna meidän taivaassasi 
laulaa juhlajoukossasi. 

Jukka Lehtinen 2000 
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2. 
Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 835. 

Lauletaan virren 323 sävelmällä. 

 
 Keskiajalta / Saksassa 1540 

1.  Kun Hen - gen tuu - li tuu - lee ja ar - mo vir - taa  on Kris - tus kes - kel - läm - me, sa - nal - laan luo hän  

, 

pääl - lä maan,       Ja kat - so: Laak - sot täyt - tyy, ja kirk - ko - aan. 

, 

vuo - ret a - le - nee, myös vir - rat kor - pi - mait-  

, 

ten ne Her - raa tot - te - lee. Ja ar - mah - det - tu  

, , 

kan - sa vain hän - tä y - lis - tää, kun temp - pe-  

, , 

lin - sä tääl - lä se Her - ran ni - meen pys - tyt - tää.  

, 

 
 
2. On seurakunnan Herra 
maailman toivo ainoa. 
Maa kärsimystään kantaa 
ja etsii tietä, toivoa. 
Jo kansat kuulla saavat: 
tie Jeesus itse on! 
Se piirtyy kaaren lailla 
myös pilveen ahdingon. 
Hän rauhan meille antaa, 
ei niin kuin maailma. 
Ja rauhan risti loistaa 
nyt keskellämme kirkkaana. 
 
3. Maan vilja varttuu, kypsyy, 
se nousee päivään auringon. 
Ja Herran kansa nostaa 
pään pystyyn päällä kallion. 
Se lähtee korjuutyöhön, 
vie voiton sanomaa. 
Näin valkeus on läsnä, 
sen kansat nähdä saa. 
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Hän, pääsiäisen Herra, 
on Voitonruhtinas, 
hän köyhissään on vahva, 
hän heikoissaan on voimakas. 

Niilo Rauhala 2001 


