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Syntymäpäivä 
Tätä aineistoa käytetään syntymäpäivänä vietettävässä rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9) tai muuten 
syntymäpäiväjuhlassa.  

Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen.  

Virsiehdotuksia 
Virren sijasta voidaan käyttää myös laulua »Monia vuosia» tai »Koittanut on juhlapäivä suuri» (ks. Lauluja rukoushetkiin). 

– alkuvirsi (rukoushetken rakenteen kohta 1): 395 tai 470  
– kiitosvirsi (kohta 8): 326:1–3, 329:1–2, 332 tai 341 
– päätösmusiikki (kohta 10): 560:2–4 

Psalmi 
Rukoushetken rakenteen kohta 3.  

Jumala, sydämeni on levollinen,  
mieleni on tyyni.  
Minä tahdon laulaa ja soittaa! 
  Herää, sydämeni,  
  herää, harppu, helky, lyyra, 
  minä tahdon herättää aamuruskon!  
Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä,  
minä laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi.  
  Sinun armosi ulottuu taivaisiin,  
  sinun uskollisuutesi ylös pilviin. 
Jumala, kohotkoon kunniasi yli taivaitten, 
kirkkautesi yli kaiken maan! 

Ps. 57:8–12 

TAI 
Jumalan edessä mieleni hiljenee,  
hän antaa minulle avun.  
  Hän on kallio, hän on minun pelastukseni,  
  hän on linnani, minä en horju. 

Ps. 62:2–3 

TAI 
Suurempi kuin elämä on sinun armosi.  
Minun huuleni ylistävät sinua.  
  Jumalani, minä kiitän sinua niin kauan kuin elän,  
  minä turvaan sinuun, kohotan käteni sinun puoleesi.  

Ps. 63:4–5 

TAI 
Sinä olet minun toivoni, Herra, 
Herra, minun turvani nuoruudesta asti. 
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  Syntymästäni saakka olet ollut tukeni, 
  siitä saakka kun kohdusta minut päästit. 
  Sinulle minä aina laulan ylistystä. 
Kun nyt olen vanha ja harmaapäinen, 
älä hylkää minua, Jumala. 
  Minä julistan tuleville polville 
  kätesi mahtia ja tekojesi suuruutta. 
Sillä korkeuksiin ulottuu vanhurskautesi ja suuret ovat tekosi. 
Jumala, kuka on sinun vertaisesi? 

Ps. 71:5–6, 18–19 

TAI 
Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle!  
Palvelkaa häntä iloiten,  
tulkaa hänen eteensä riemuiten.  
  Tietäkää, että Herra on Jumala.  
  Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme,  
  hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. 

Ps. 100:1–3 

TAI 
Tämän päivän on Herra tehnyt,  
iloitkaa ja riemuitkaa siitä! 
  Hoosianna! Herra, anna meille apusi! 
  Oi Herra, anna menestys! 

Ps. 118:24–25 

 Pieni kunnia 
Kunnia Isälle ja Pojalle  
ja Pyhälle Hengelle, 
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, 
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Raamatunluku 
Rukoushetken rakenteen kohta 4. 

Jes. 43:1–3 
Näin sanoo Herra: 
– Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. 
Minä olen sinut nimeltä kutsunut, 
sinä olet minun. 
Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi, 
kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa, 
kun astut tulen lävitse, sinä et pala 
eikä liekki sinua polta. 
Minä, Herra, olen sinun Jumalasi. 
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Valit. 3:22–25 

Herran armoa on se, että vielä elämme, 
hänen laupeutensa ei lopu koskaan. 
Joka aamu Herran armo on uusi, 
suuri on hänen uskollisuutensa. 
Sieluni sanoo: »Herra on kaikkeni, 
häneen minä turvaan.» 
Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, 
sille, joka häntä etsii. 
 

Fil. 4:6–7 

 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja 
kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee 
teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. 
 

Kol. 3:15–17 

 Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin 
jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana 
keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin 
mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai 
teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.  
 

1. Tess. 5:16–24 

 Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, 
Kristuksen Jeesuksen omilta. Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimisen 
lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta. 

 Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän 
henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen 
Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. 
 

2. Tess. 2:16–17 

 Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on 
armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, rohkaiskoot 
sydämiänne ja antakoot teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin. 
 

1. Joh. 4:8–10 

 Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän 
lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus – ei siinä, 
että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt 
Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 
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Rukousjakso  
Rukoushetken rakenteen kohta 8.  

Rukous 
1. Kaikkivaltias Jumala. Sinä olet suuri armossa ja muuttumaton uskollisuudessa ja pysyt 

samana ikuisesti. Sinua me ylistämme kuluneista vuosista, ilosta ja surusta ja kaikesta 
hyvyydestä, jota olet osoittanut meille. Anna anteeksi pahat tekomme, rikkomuksemme 
ja laiminlyöntimme. Auta meitäkin antamaan toisillemme sydämestämme anteeksi. 
Anna meille luottavainen mieli ja tulevaisuuden toivo. Varjele meitä kaikilta vaaroilta. 
Opeta meitä ensin etsimään sinun valtakuntaasi ja vanhurskasta tahtoasi. Auta meitä 
alkamaan ja päättämään jokainen päivämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. 
Sinun kirjaasi ovat päivämme kirjoitetut. Kun viimeinenkin niistä on päättynyt, ota 
meidät katoamattomaan valtakuntaasi. Kuule rukouksemme Jeesuksen tähden. 

2. Rakas taivaallinen Isä. Me kiitämme sinua ajasta, jonka olet antanut meille. Kiitämme 
menneistä vuosista ja tästä päivästä. Kiitos elämän lahjoista ja huolenpidostasi. Kiitos 
aurinkoisista ja hyvistä päivistä, kiitos myös vastoinkäymisistä ja murheista, joihin olet 
kätkenyt läsnäolosi ja siunauksesi. Kiitos läheisistä ihmisistä, perheestä ja ystävistä. Ole 
kanssamme joka päivä. Rohkaise meitä aina turvautumaan sinuun ja etsimään voimaa 
sanastasi. Jumala, me kiitämme siitä, että Jeesuksessa Kristuksessa armon ja rakkauden 
lähde on ehtymätön. Hoida ja virvoita meitä armollasi. Kuule meitä Poikasi nimessä. 

3. Tänään kiitämme sinua, Jumala, NN:stä ja hänen syntymäpäivästään. Kiitämme elämän 
lahjasta, jonka olet antanut hänelle. Kiitämme kasteesta, jossa hänet otettiin Jumalan 
lapseksi ja seurakunnan yhteyteen. Kiitämme enkeleistä, jotka lähetit hänen matkalleen 
johdattamaan läpi elämän monien vaiheitten. 

 Kiitos, Isä, ihmisistä, jotka toivat siunaustaan NN:n lapsuuteen ja antoivat turvaa ja 
hoivaa. Kiitos nuoruuden vuosista, jotka toivat uusia haasteita ja ystäviä. Kiitos siitä, 
että aikuisuuden monet tehtävät ja rakkaat ihmiset ovat antaneet sisältöä elämään. Kiitos 
surun ja onnen päivistä, illan varjoista ja aamuauringon kirkkaista säteistä. Tänään me 
rukoilemme myös NN:n omaisten ja ystävien puolesta. Siunaa ja varjele heitä. 

 Taivaallinen Isä. Sinä otat meidät vastaan kaikkine puutteinemme. Kristuksessa, 
Pojassasi, me olemme armahdetut. Hänessä sinä näet meidät rakkaina ja kauniina. Anna 
meidän kokea hänen läheisyydessään todeksi rakkautesi ja iloita kaikkina päivinä, jotka 
vielä ovat edessämme. Kuule meitä Jeesuksen tähden.  


