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luki piispa Matti Väisänen, kanttorina palveli Jaakko Lounila, viulua soitti 

Mikko Sorri ja suntioina toimivat Anne Hallikainen sekä Marko Jokinen. 

 

 

L liturgi 

S seurakunta 

 

 

1. SAATTOMUSIIKKI URUILLA JA VIULULLA 

 

1. Käyn kohti sinua, 

oi Herrani, 

tietäni viitoittaa 

pyhä ristisi. 

Virteni matkalla 

soi täynnä toivoa. 

Käyn aina, Herrani, 

kohti sinua. 

 

2. Kun päivä pilvinen 

tien pimentää, 

kun synkkä, raskas yö 

usein yllättää, 

niin katseen kaipaavan 

taivaalle kohotan. 

Käyn aina, Herrani, 

kohti sinua. 

 

3. Suo, että näkisin 

tien taivaaseen, 

vaikka se peittyisi 

vaivaan, murheeseen. 

Lohduta sanalla, 

uskoa vahvista. 

Käyn aina, Herrani, 

kohti sinua. 

 

4. Kun taival päättynyt 

on päällä maan, 

käyn luokse Jeesuksen 

riemuun ihanaan. 

Ei tuska yltää voi, 

kirkkaana laulu soi. 
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Käyn aina, Herrani, 

kohti sinua. 

 

 

2. ALKUVIRSI 517  

 

1. Herra, kädelläsi 

asua mä saan, 

turvallisin käsi päällä maan. 

Siellä kaikki saavat 

uuden sydämen, 

rauhan annat haavat sitoen. 

Onneni on olla 

Herraa lähellä, 

turvata voin yksin Jumalaan. 

Onneni on olla 

Herraa lähellä, 

tahdon laulaa hänen teoistaan. 

 

2. Herra, kädelläsi 

iloita mä saan, 

se on rikas käsi antamaan. 

Siellä armahdusta 

meille tarjotaan 

eikä kadotusta milloinkaan. 

Onneni on olla 

Herraa lähellä, 

turvata voin yksin Jumalaan. 

Onneni on olla 

Herraa lähellä, 

tahdon laulaa hänen teoistaan. 

 

3. Herra, kädelläsi 

itkeä mä saan, 

kohonnut ei käsi kostamaan. 

Sitä naulat pisti, 

pahuus ihmisten, 

anteeksi soi risti kaiken sen. 

Onneni on olla 

Herraa lähellä, 

turvata voin yksin Jumalaan. 

Onneni on olla 

Herraa lähellä, 
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tahdon laulaa hänen teoistaan. 

 

4. Herra, kädelläsi 

uneen painan pään, 

kutsut ystäväsi lepäämään. 

Käsi minut kantaa 

uuteen elämään, 

ikirauhan antaa, valoon jään. 

Onneni on olla 

Herraa lähellä, 

turvata voin yksin Jumalaan. 

Onneni on olla 

Herraa lähellä, 

tahdon laulaa hänen teoistaan. 

 

 

3. ALKUSIUNAUS JA VUOROTERVEHDYS 

 

L: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

S: Aamen, aamen, aamen. 

L: Herra olkoon teidän kanssanne. 

S: Niin myös sinun henkesi kanssa. 

 

 

4. RIPPIPUHE 

 

Hyvä Julian saattoväki, Jumalan lapsiksi ja Jeesuksen seuraajiksi kastetut 

kristityt. Olemme tulleet Herran kasvojen eteen tehdäksemme viimeisen 

palveluksen Julialle, siunataksemme ja kantaaksemme hänen ruumiinsa 

haudan lepoon odottamaan ylösnousemuksen aamua. 

 

Julian traaginen kuolema on nostanut meissä esiin monia tunteita: murhetta 

ja surua, ikävää ja kaipausta, syyllisyyttä ja ahdistusta, vihaa ja pelkoa. 

Tunnekirjoon mahtuu kuitenkin myös ilo ja kiitollisuus, sillä toivomme ja 

uskomme mukaan Julia on päässyt Jeesuksen luokse taivaaseen. 

 

Moni Julian tuntenut on miettinyt, miksi ei osannut ja ymmärtänyt häntä 

paremmin auttaa ja tukea. Ne, jotka ovat koulussa Juliaa kiusanneet, 

tuntevat todennäköisesti syyllisyyttä. Jumalan edessä suurin syyllinen ja 

päävastuullinen olen kuitenkin minä, Julian isä. Suurin vastuu Juliasta on 

ollut minulla, perheen päällä. Minä en isänä kyennyt tarjoamaan tyttärelleni 

sellaista ajallista perhettä ja kotia, jossa hän olisi jaksanut elää. 
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Vapahtajamme Jeesus Kristus ei kuitenkaan halua jättää sen enempää 

minua tai Julian kiusaajia kuin ketään muutakaan syyllisyyden ja huonon 

omantunnon kouriin. Totta on, että minä isänä olen tehnyt ja valinnut 

monessa kohdin väärin. Totta on, että on väärin ja synti tehdä koulutoverin 

elämä tarkoituksella vaikeaksi, pahoittaa hänen mielensä ja eristää hänet 

muista. Tällaisista kuuluukin kokea syyllisyyttä. 

 

Syntiin, syyllisyyteen ja huonoon omaantuntoon on kuitenkin tarjolla 

tehokas lääke: Lääkkeen nimi on anteeksiantamus ja armo, joka kumpuaa 

sovituksesta. Sovitus tarkoittaa sitä, että väärästä teosta kärsitään 

rangaistus, ja että vahinkoa kärsineelle hyvitetään hänen menetyksensä. 

 

Jeesus Kristus on jo kärsinyt rangaistuksen syntiä tehneiden puolesta. 

Vahinkoa kärsineet ja loukatut saavat Vapahtajamme kautta myös 

ylenpalttisen hyvityksen kaikesta menetyksestään ja tuskastaan: Jeesukseen 

uskovat saavat lahjaksi paikan taivaassa. 

 

Tuon armolääkkeen nauttimiseksi on kuitenkin ensin tunnustettava oma 

vajavaisuutensa ja pahuutensa. On nöyrryttävä pyytämään anteeksi, 

luopumaan omasta ylpeydestään. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille 

hän antaa armon. 

 

Oletpa sitten rikkonut ja langennut omasta mielestäsi paljon taikka vähän, 

niin Jumalan edessä kaikki synnit ja lankeemukset ovat samanarvoisia. 

Yksikin sovittamaton ja anteeksisaamaton synti estää taivaaseen 

pääsemisen. Taivaaseen ei oteta mitään epäpuhdasta. Muutenhan taivas ei 

enää olisikaan se täydellisyyden paikka, jonne kannattaisi pyrkiä. 

 

Juuri siksi Jumalan Poika syntyi ihmiseksi maailmaan, että hän oman 

sovitusverensä kautta voisi puhdistaa ja pelastaa meidät kurjat syntiset. 

Ilman ulkopuoleltamme tulevaa pyhyyttä ja vanhurskautta hukkuisimme 

me kaikki helvettiin. 

 

Oli elämässäsi millaista vääryyttä, valhetta, itsekkyyttä, haureutta, Jumalan 

ja hänen sanansa halveksimista, niin saat sen kaiken nyt 

totuudenmukaisesti tunnustaa. Saat turvallisesti tunnustaa syntisi 

haavoitetun Jeesuksen edessä. Hän ei halua syöstä sinua kadotukseen vaan 

pelastaa taivaaseen. 

 

Vapahtajamme ei mitään enempää tahdo ja toivokaan kuin sitä, että 

syntinen ja langennut kääntyy hänen puoleensa ja nöyrtyy pyytämään 

anteeksi. Herra haluaa vuodattaa sinuun armonsa ja anteeksiantamuksensa, 

pestä sinut puhtaaksi. Hän haluaa antaa sinulle uuden alun ilman velkoja, 
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ilman pelkoa rangaistuksesta tai hylätyksi tulemisesta. 

 

Käymme nyt yhteen ääneen tunnustamaan koko syntiturmeluksemme, 

kaikki lankeemuksemme ja rikkomuksemme pyhän Jumalan edessä, joka 

näkee sydämemme salaisimpiin sopukoihin asti. 

 

 

5. SYNNINTUNNUSTUS 
 

L + S: Taivaallinen Isä. 

Sain kasteen sinun lapseksesi. 

Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, 

kadotuksen alta taivaan perilliseksi. 

En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. 

En ole kuunnellut ääntäsi enkä totellut tahtoasi. 

Jumala, armahda minua Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. 

Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. 

 

 

6. SYNNINPÄÄSTÖ 
 

L: Olet tunnustanut syntisi. Herramme Jeesuksen Kristuksen asettamaan 

apostoliseen paimenvirkaan kutsuttuna seurakunnan palvelijana päästän 

sinut hänen käskystään synneistäsi. Sinut armahdetaan, koska 

Vapahtajamme eli sinun puolestasi täydellisen, synnittömän elämän sekä 

kärsi sinulle oikeudenmukaisesti kuuluvan kadotustuomion ja helvetin 

Golgatan verisellä ristillä. Vahvistan tämän varman, hamaan 

iankaikkisuuteen asti voimassa olevan syntiesi täyden anteeksiantamuksen 

Isän (+) ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

 

S: Aamen, aamen, aamen. 

 

 

7. KIITOSRUKOUS (Ps. 103:1–3) 

 

L + S: Kiitä Herraa, minun sieluni, 

ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. 

Kiitä Herraa, minun sieluni, 

äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, 

hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi 

ja parantaa kaikki sinun sairautesi. 
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8. PSALMI (Ps. 23) 

 

Luen Daavidin paimenpsalmin. Käännös on omani. 

 

1 Daavidin psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.  

2 Hän vie minut vihreille niityille lepäämään, hän johdattaa minut 

virvoittavien vesien äärelle. 

3 Hän palauttaa minun elämäni, hän ohjaa minua Vanhurskauden jäljissä 

Nimensä tähden. 

4 Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään 

pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun valtikkasi ja sauvasi 

lohduttavat minua. 

5 Sinä katat minun eteeni pöydän vihollisteni nähden. Sinä olet voidellut 

minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. 

6 Sula hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä. Minä 

olen palaava Herran temppeliin ikuisiksi ajoiksi. 

 

 

9. RUKOUS 

 

L: Rukoilkaamme. 

 

Jumala, Isämme! Sinä olet Poikasi kärsimisellä ja riemullisella 

ylösnousemisella avannut meille tien ikuiseen elämään. Auta meitä koko 

sydämestämme turvautumaan Vapahtajaamme, joka yksin voi pelastaa 

meidät ikuisesta kuolemasta ja kadotuksesta. Kiitos, että sinun omaksesi 

kastettuina ja Jeesuksen nimeen uskovina saamme periä taivaan. Me 

ylistämme sinua nyt ja kerran kirkkaudessasi. Kuule meitä Poikasi 

Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun 

ja Pyhän Hengen kanssa nyt, aina ja iankaikkisesti. 

 

S: Aamen, aamen. 

 

 

10. VANHAN TESTAMENTIN PROFETIA 

(Job 19:25–27, seurakunta seisoo) 

 

L: Nouskaamme kuulemaan Jumalan sanaa.  

 

Vanhan testamentin profetia on Jobin kirjasta,  

luvusta 19, alkaen jakeesta 25 (oma käännös): 

 

25 Minä tiedän Lunastajani elävän,  
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ja viimeisenä hän on nouseva seisomaan multien päälle. 

26 Sitten kuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen lihastani irti,  

saan minä nähdä Jumalan, 

27 Hänet minä saan nähdä. Silmäni hänet näkevät, eikä hän ole minulle 

outo. 

 

L: Tämä on Jumalan sana. 

S: Jumalalle kiitos. 

 

 

11. VASTAUSMUSIIKKI URUILLA JA VIULULLA (seurakunta seisoo) 

 

1. Onpa taivaassa tallella lapsillekin, 

jotka Jeesusta rakastavat, 

kultakruunut ja valkeat vaattehetkin, 

harput, joilla he soittelevat. 

 

2. Tietä kultaista laulaen astelevat, 

ovat seurassa enkelien. 

Karitsan siellä kasvoja katselevat, 

pyhää uhria syntisien. 

 

3. Siellä lähteellä istua saa elämän, 

ja sen puusta he nauttien syö. 

Isän kirkkaus loisteen luo lämmittävän, 

poissa on pelko, kuolema, yö. 

 

4. Pyhän istuimen ääreltä kristallinen 

joki virtaa, ja siitä he juo. 

Ilovirsi ja kiitos soi onnellinen: 

he on päässeet jo Jeesuksen luo. 

 

5. Kyllä tallella on, kyllä tallella on, 

kyllä lapsille tallella on. 

Siellä taivaassa on ilo loppumaton, 

ja se lapsille tallella on. 

 

 

12. UUDEN TESTAMENTIN KIRJETEKSTI 
(Ilm. 7:9–17, seurakunta seisoo) 

 

L: Uuden testamentin kirjeteksti on Johanneksen ilmestyskirjan luvusta 7, 

alkaen jakeesta 9. 
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9 Katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista 

kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. He seisoivat 

valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeisiin 

vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. 

10 He huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän 

Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta." 

11 Kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän 

olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja 

kumartaen rukoilivat Jumalaa 

12 sanoen: "Aamen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja 

voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, aamen!" 

 

13 Yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin 

valkoisiin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" 

14 Minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen." Hän sanoi minulle: 

"Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. He ovat pesseet 

vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. 

15 Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä 

päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on 

levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. 

16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, 

eikä mikään helle, 

17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja 

johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki 

kyyneleet heidän silmistänsä." 

 

L: Tämä on Jumalan sana. 

S: Jumalalle kiitos. 

 

 

13. VIRSI 336 
 

1. Me riemumielin ylistämme 

vain rakkautta Jeesuksen. 

Hän kuoli meidän edestämme 

ja kantoi kuorman syntien. 

Oi Jeesus, kallis Jeesuksemme, 

sinulle tuomme kiitoksemme! 

 

2. Oi rakkautta! Palavammin 

ei kukaan voisi rakastaa. 

Se loistaa aina hehkuvammin, 
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kun kohtaa tuskaa, kuolemaa. 

Nyt kiittää sielu armoitettu, 

ylistää lauma lunastettu. 

 

3. On autuasta Jeesuksessa 

levätä hiljaa, armossaan, 

maailman myrskyn pauhatessa 

näin päästä rauhan satamaan. 

Oi Jeesus, kallis Jeesuksemme, 

sinulle tuomme kiitoksemme! 

 

4. Omasi, Jeesus, tahdon olla, 

sinulle elää kokonaan, 

kun sinä armon auringolla 

saat sydämeni palamaan. 

Sinua kiitän riemumielin 

ja veisaan sydämin ja kielin. 

 

5. Nimesi rakkaan kunniaksi 

suo, Jeesus, täällä vaeltaa. 

Tee sanassasi vahvemmaksi, 

Henkesi anna johdattaa. 

Sinulle, kallis Jeesuksemme, 

iäti kaikuu kiitoksemme. 

 

 

14. EVANKELIUMI (Joh. 14:1–6, seurakunta seisoo) 

 

L: Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. 

S: Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

L: Johanneksen evankeliumin luvusta 14, alkaen ensimmäisestä jakeesta. 

 

1 [Jeesus sanoi:] "Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja 

uskokaa minuun.  

2 Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, 

että menen valmistamaan teille asuinsijan. 

3 Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja 

noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. 

4 Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen." 

5 Tuomas sanoi hänelle: "Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka 

voisimme tuntea tien?" 

6 Jeesus vastasi: "Minä olen Tie ja Totuus ja Elämä. Ei kukaan pääse Isän 
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luo muuten kuin minun kauttani." 

 

L: Tämä on pyhä evankeliumi. 

S: Ylistys sinulle, Kristus! 

 

 

15. SIUNAUSPUHE 

 

 

1. ADOPTIO JUMALAN LAPSEKSI 

 

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta 

Jeesukselta Kristukselta. 

 

Lokakuun toinen päivä vuonna 2004 kastoin ihanan pienen Julia-

tyttäreni Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kasteensa kautta 

Julia sai uuden perheväen, hänet adoptoitiin Jumalan lapseksi. Hänet 

jätettiin kasteveden varaan pelastumaan aivan kuin pieni Mooses-

vauva Niilivirtaan. Mooses adoptoitiin virrasta faaraon perheeseen, 

mutta lapsi annettiin kuitenkin vielä määräajaksi omien vanhempiensa 

kasvatettavaksi. Samalla tavoin saimme mekin vielä hetken hoitaa ja 

kasvattaa Jumalan lapseksi uudestisynnytettyä Juliaa. 

 

Mutta sitten tuli päivä, jolloin faaraon hovista tuli käsky: Mooseksen 

oli tultava kuninkaalliseen palatsiin. Sen jälkeen kului pitkä aika, 

kenties vuosia tai jopa vuosikymmeniä, ennen kuin Mooseksen 

israelilainen perheväki sai hänet jälleen tavata. Hänet oli nyt 

kasvatettu prinssiksi kaikkeen egyptiläiseen viisauteen. Mutta lopulta 

sekin päivä koitti, jolloin Mooses sai jälleen kohdata 

lapsuudenperheensä. 

 

Reilut kaksi viikkoa sitten Julia kutsuttiin Mooseksen tavoin pyhässä 

kasteessa saamansa uuden adoptioperheensä luokse kuninkaalliseen 

hoviin. Ja voi olla, että kuluu vuosia tai vuosikymmeniä, ennen kuin 

me Julian ensimmäiseen perheeseen kuuluneet saamme jälleen iloita 

hänen seurastaan – rakkaan Juliamme seurasta, joka on tällä välin 

ollut taivaan hovissa pyhien joukon ja enkelien keskellä. Siellä Julian 

taiteelliset ja kielelliset lahjat ovat käytössä monin verroin 

kirkkaammin kuin täällä. Taivaassa ei ole enää syntiä, joka luovuutta 

rajoittaisi. 

 

 

2. MITEN LANGENNUT VOISI PELASTUA? 
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Rippipuheessa sanoin, että taivaan kirkkauteen ja ihanuuteen ei oteta 

mitään epäpuhdasta, langennutta tai syntistä. Eikö Julian tästä 

elämästä erkaneminen ollut juuri synnin hedelmää? Miten hän voisi 

täydellisten joukkoon päästä? Eikö Julia yhdeksäs päivä lokakuuta 

langennut syntiin pahemman kerran? 

 

Palataan jälleen Moosekseen. Herramme veljen Juudaan kirjeessä 

kerrotaan, miten ylienkeli Mikael riiteli ja väitteli perkeleen kanssa 

Mooseksen ruumiista. Mooses oli tehnyt henkirikoksen, tappanut 

egyptiläisen miehen. Hän oli myös rikkonut Jumalan selvää käskyä 

vastaan: Mooseksen piti puhua kalliolle, jotta Herra antaisi siitä vettä 

janoisille israelilaisille. Kiivastuksissaan Mooses kuitenkin iski 

kalliota sauvallaan. Tuo yksi tottelemattomuuden synti esti 

Mooseksen pääsyn luvattuun maahan kansansa mukana. Tässä kohtaa 

tilanne näyttää Mooseksen kohdalta huonolta. Vain kaksi miestä, 

Joosua ja Kaleb, pääsivät perille luvattuun maahan. Kaikki muut 

kuolivat autiomaassa, Mooses mukaan lukien. 

 

Mooseksen kuoleman jälkeen saatana vaati tämän ruumista itselleen: 

"Mooses on tappaja ja langennut tottelemattomuuteen. Sellainen 

kuuluu minulle, ei sitä voi taivaaseen päästää." Langennut ylienkeli 

Lucifer ei kuitenkaan saanut Moosesta. Muistamme, miten Mooses 

taivaasta lähetettynä ilmestyi profeetta Elian kanssa Jeesukselle ja 

kolmelle opetuslapselle kirkastusvuorella. 

 

 

3. JUMALAN LIITTO KESTÄÄ 

 

Miksi Mooses pelastui, vaikka oli langennut? Siksi, että hän ei ollut 

luopunut Jumalan liitosta. Mooses oli ympärileikattu jo pienenä 

vauvana kuulumaan Israelin Pyhälle. Joka aamu ja ilta 

ilmestysmajassa uhrattiin uhrikaritsa Mooseksenkin puolesta. Mooses 

ei ollut hylännyt eikä pitänyt halpoina noita Vanhan liiton 

armonvälineitä eli sakramentteja, joiden kautta hän sai syntinsä ja 

lankeemuksensa anteeksi. 

 

Nuo veriset toimitukset, ympärileikkaus ja uhrit, liittivät Mooseksen 

jo edeltä siihen tulevaan Jumalan uhrikaritsaan, Jeesukseen 

Kristukseen. Ihmisen Poika ottaisi kerran ristinsä kautta pois koko 

maailman synnin, myös ennen Kristusta eläneiden ihmisten synnit, 

Mooseksen synnit mukaan lukien. Ne, jotka luottivat Jumalan 

lupaukseen tulevasta Pelastajasta, saivat tämän uskonsa tähden 
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syntinsä anteeksi. 

 

Olen sieluni silmillä nähnyt sen kiivaan keskustelun ja riidan, mikä 

Julian ruumiista on käyty Jeesuksen ja perkeleen välillä. 

Sielunvihollinen on vaatinut Juliaa itselleen: Onhan Julia syyllistynyt 

Mooseksen tavoin henkirikokseen. Onhan Julia Mooseksen tavoin 

langennut toimimaan vastoin Jumalan yksiselitteistä käskyä: älä tapa. 

Jeesus on kuitenkin vastannut näihin saatanan vaateisiin seuraavasti: 

 

"On totta, että Julia on langennut ja ansaitsee pyhän ja 

muuttumattoman lain mukaan ikuisen kuoleman ja kadotuksen. Mutta 

minä olen ristilläni kärsinyt Julian puolesta hänelle kuuluvan 

rangaistuksen ja helvetin. Julia on kasteessa uudestisynnytetty minun 

omakseni, eikä hän ole tuosta kasteensa armoliitosta luopunut. Julia 

on turvannut heikkoutensa, ahdinkonsa ja lankeemuksensakin keskellä 

minun Nimeeni." Ja silloin kiusaaja on joutunut luikkimaan pois häntä 

koipien välissä suuttumuksesta ja pettymyksestä murahdellen. 

 

 

4. JEESUS-NIMESSÄ ON PELASTUS 

 

Minulla on tässä Julian kastetodistus, jonka olen itse omakätisesti 

allekirjoittanut viisitoista vuotta sitten. Julia on todistettavasti 

adoptoitu Jumalan lapseksi ja taivaan perilliseksi. Sen lisäksi minulla 

on tässä kaksi sivua Julian vihkoista. Julia ei jättänyt lähtiessään 

mitään viestiä. Paljon hän oli kuitenkin kirjoittanut. Tytön pöydällä oli 

ranskanvihko, jota selatessani silmiini osui Jeesuksen nimi kauniisti 

kirjoitettuna. Myös historianvihosta löytyi taiteellisesti kirjoitettu 

Jeesus-nimi, jonka alla oli vielä englanninkielinen sana "why?" eli 

"miksi?" 

 

Alakouluikäisenä Julia oli niin kirkkaassa Jeesus-uskossa, että 

koulutoverit siitä sokaistuivat. Julia kertoi, että hän oli koulussa ainoa 

oppilas, joka seurakunnan pitämissä päivänavauksissa lausui Isä 

meidän -rukouksen ääneen ja lauloi virsiä. Julia halusi lukea 

Raamattua ja pitää pyhäkoulua toisille lapsille. Ihanana hetkenä on 

jäänyt mieleen, kun Julia eräässä joulunajan jumalanpalveluksessa 

soitti viululla Enkeli taivaan. 

 

Jippii-kuorossa hän lauloi Jeesus-lauluja. Tyttöä ei yhtään haitannut 

se, että muut kuorolaiset olivat häntä monta vuotta nuorempia. Julia 

rakasti lapsia. Hän osallistui myös Lähetyshiippakunnan 

varhaisnuorten leirille Muhoksella. Kun kysyin, mikä leirillä oli ollut 
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parasta, niin vastaus tuli empimättä: Mailis Janatuisen raamattutunnit. 

Kaikki Mailiksen tuntevat tietävät, että hän opettaa koko Raamattua 

täytenä ja lyhentämättömänä Jumalan sanana. 

 

 

5. KIUSATTU JA RIKKI REVITTY LAPSI 

 

Julkisesti Jeesukseen uskovan lapsen osa voi olla kova tässä jälki- ja 

antikristillisessä ajassa. Julia oli myös poikkeuksellisen lahjakas niin 

taideaineissa kuin kielellisestikin. Lopulta hän joutui kiusaamisen 

takia vaihtamaan koulua. Yksi syy kiusaamiseen saattoi hyvinkin olla 

kateus lahjakasta luokkatoveria kohtaan. Uudessa koulussa ei 

kiusaamista sallittu, ja Julia puhkesi kukkaan. Saimme iloisen, 

vilkkaan, elämänjanoisen ja luovan tytön takaisin kolmeksi vuodeksi. 

 

Yläkouluun siirtymisen myötä oli palattava vanhaan koulukeskukseen. 

Uskovaisuudesta kiusaaminen alkoi jälleen. Kun samaan aikaan myös 

kotiimme tuli sisältä päin suuri ahdistus, joka hetkessä perheemme 

hajotti, ei Julia enää jaksanut. Hänen herkkään ja vielä 

paatumattomaan sydämeensä oli tullut niin kipeitä ja syviä haavoja, 

että hän ei pystynyt niitä edes terapiassa ilmaisemaan, vaikka hän 

olikin avoin ja puhelias luonteeltaan. Kun Julia oli kirjoittanut 

vihkoonsa Jeesus-nimen alle kysymyksen "Miksi?", niin oletan sen 

olleen huuto Herran puoleen: "Miksi minun täytyy näin paljon 

kärsiä?" 

 

Vaikka Julia viimeiset pari vuotta otti etäisyyttä julkisesti näkyvään ja 

ilmitulevaan Jeesus-uskoon, niin Pyhän Hengen uskonliekki ei ollut 

hänestä vielä kadonnut. Lauloimme usein yhdessä virsiä ja hengellisiä 

lauluja. Niitä hän rakasti. Kolme päivää ennen kuolemaansa hän 

halusi pitkän tauon jälkeen luettavan Narnia-kirjaa, jonka hän hyvin 

tiesi olevan suoraa vertauskuvaa Jeesuksen elämästä. 

 

 

6. TAIVAASSA TAVATAAN 

 

Julia ei ollut luopunut kasteensa armosta eikä hylännyt Jeesusta. Ylitse 

käyvässä ahdistuksessaan hän lankesi, mutta kukapa meistä ei 

lankeaisi. Minä ja moni muukin on saanut Pyhässä Hengessä rauhan 

Julian iäisyyskohtalosta: Hänen sielunsa on Jeesuksen luona taivaassa, 

ja kerran tämän ajan loppuessa Vapahtaja lahjoittaa Julialle uuden 

kirkkaan taivasruumiin. Sitten mekin, jotka olemme pysyneet 

Jeesuksen uskossa loppuun asti, saamme taas avoimesti ja esteettä 
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seurustella ja iloita Julian kanssa. 

 

Nousemme nyt tunnustamaan kristillisen uskomme, johon meidät ja 

Julia on kastettu. Tässä uskossa ja tunnustuksessa toimitamme myös 

hänen hautaan siunaamisensa. 

 

 

16. APOSTOLINEN USKONTUNNUSTUS (seurakunta seisoo) 

 

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. 

 

 

17. SIUNAUSSANAT (seurakunta seisoo) 

 

Julia Margareta, 

maasta sinä olet tullut, 

maaksi sinä olet jälleen tuleva. 

Vapahtajamme Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättävä. 

 

(seurakunta istuutuu) 
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18. MUSIIKKI URUILLA JA VIULULLA 

 

1. Mun kanteleeni kauniimmin 

taivaassa kerran soi. 

Ja uusin äänin suloisin 

mun suuni laulaa voi. 

 

2. Nyt halleluja rakkaalle 

mun Jeesukselleni! 

Niin autuas on päivä se, 

kun pääsen luoksesi. 

 

 

19. RUKOUS 

 

L: Rukoilkaamme. 

 

Rakas Herramme Jeesus! Sinä kärsit ristinkuoleman meidän puolestamme. 

Sinun hautaamisesi pyhitti myös meidän hautamme lepokammioksi. 

Riemullisella ylösnousemuksellasi sinä kukistit kuoleman ja avasit taivaan 

sinuun kastetuille ja uskoville. 

 

Muistamme sinun edessäsi, Jumala, kiitollisina Juliaa. Sinä annoit hänen 

kauttaan meille niin paljon iloa ja hyvyyttä. Jätämme hänet nyt sinun 

lävistettyjen käsiesi varaan, uskomme hänet sinun armosyliisi. Sinä, 

Vapahtajamme, tiedät, miten raskasta ja tuskallista elämä voi olla, miten 

sisin voi olla rikki revitty ja sydän verta vuotava. 

 

Lohduta meitä surevia sinun rauhallasi, joka on ihmisymmärrystä ylempi. 

Suo meidän elää joka päivä kääntäen katseemme sinuun, Jeesus, joka olet 

itse Elämä ja Autuus. Anna meidän elää pyhän kasteemme armossa, uskoen 

syntien anteeksiantamukseen ja sinun hyvyyteesi. Pidä meitä elävässä 

synnin- ja armontunnossa niin, että emme rakastu tähän pian katoavaan 

maailmaan, vaan kiinnitämme toivomme vanhurskasten ylösnousemukseen 

sekä ikuiseen elämään ja riemuun taivaassa. Anna Pyhän Henkesi vaikuttaa 

meissä Raamatun sanan kautta iloa ja halua palvella lähimmäisiämme. 

 

Anna meidän päiviemme päättyessä liittyä sinua, Teurastettu Karitsamme, 

ylistävään mahtavaan taivaalliseen kuoroon, jossa Julia toivomme ja 

uskomme mukaan jo on. 

 

Kuule meitä, rakas Herra Jeesus Kristus, sinä syntiemme Sovittaja, 

kuolemamme Voittaja ja iankaikkisen elämän Lahjoittaja. 
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S: Aamen, aamen. 

 

 

20. ISÄ MEIDÄN 

 

L: Rukoilkaamme nyt kaikki, niin kuin Herramme Jeesus on 

opetuslapsilleen Isä meidän -rukouksessa opettanut. 

 

L+S: 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.  

 

 

21. HERRAN SIUNAUS (Matti-piispa) 

 

L: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon 

kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa 

sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän (+) ja Pojan ja Pyhän 

Hengen nimeen.  

 

S: Aamen, aamen, aamen. 

 

 

22. VIRSI 276  

 

1. Jeesuksesta laulan, 

Jeesuksesta vaan, 

jolta syyni suuret 

anteeks sain ja saan, 

jolta syyni suuret 

anteeks sain ja saan. 

 

2. Hän mun syyni suuret 
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poisti verellään, 

otti synnin orjan 

armoon, elämään, 

otti synnin orjan 

armoon, elämään. 

 

3. Katkoi verkot valheen, 

kahleet kuoleman, 

vangin vapautti, 

laps oon Jumalan, 

vangin vapautti, 

laps oon Jumalan. 

 

4. Lapsi oma Herran, 

taivaan kuninkaan, 

kruunun perin kerran, 

valtakunnan saan, 

kruunun perin kerran, 

valtakunnan saan. 

 

5. Pääsen asukkaaksi 

kultakaupunkiin, 

viedään vierahaksi 

häihin iäisiin, 

viedään vierahaksi 

häihin iäisiin. 

 

 

23. KUKKATERVEHDYKSET JA KUTSU MUISTOTILAISUUTEEN 

 

Haudalle tultuamme avustajat jakavat Sun haltuus rakas, Isäni -virren sanat, 

jota seurakunta veisaa arkkua hautaan laskettaessa. Peitämme haudan itse. 

Käytössämme on noin kuusi lapiota, miehet vuorottelevat. Hauta täytetään 

kummuksi asti ja päälle laitetaan havut. Havujen päälle asetetaan 

kukkatervehdykset. Me laitamme Joelin ja Josin kanssa ensin oman 

kukkalaitteemme. Sen jälkeen voitte suuremmalla joukolla käydä yhdessä 

asettamassa kukat havujen päälle. Älkää turhaan odotelko tai seuratko 

mitään järjestystä, haudan äärelle mahtuu useampi kerrallaan. 

 

Kun kaikki kukat ovat paikallaan, laulamme haudalla ruokavirren: "Nyt 

silmäin alla Jeesuksen olemme tulleet yhtehen. Sä, Herra kaikki ravitset, 

siis siunaa pöydän antimet. Aamen." Ruokavirren jälkeen kaikki voivat 

siirtyä omassa tahdissaan seurakuntatalolle kirkon viereen tien toiselle 
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puolelle ja aloittaa ruokailun. Tulkaa sinne seurakuntatalolle myös ne, jotka 

ette ole ilmoittautuneet muistojuhlaan. 

 

Seurakuntasalissa on Julian postuumi taidenäyttely, joka on katsomisen 

arvoinen. Tässä kohtaa sallittakoon isän ylpeys: Se on todella upea. 

Seurakuntasalissa on pyörimässä videotykin kautta myös veljien tekemä 

noin 70 valokuvan diaesitys Julian elämästä. Katsokaa sekin. 

 

Seurakuntatalon eteisessä on Julian muistokirja, johon toivon kaikkien 

täällä kirkossa olevien kirjoittavan nimensä. Saa kirjoittaa muutakin, jos 

haluaa. Eteisen pöydällä on myös aikanaan pitämäni Julian kastepuhe sekä 

tänään kirkossa pitämäni puheet paperilla. Sieltä löytyy myös Julian 

muistosivujen verkko-osoite pienellä lapulla, jonka voi ottaa mukaansa.  

 

Salissa on varattu paikkoja yli sadalle ruokailijalle. Ilmoittautuneita on 

lähes tarkalleen sata. Noin kymmenen paikkaa on vielä tyhjillään. Jos voit 

ja haluat jäädä muistojuhlaan syömään, niin tervetuloa. 

 

Seuraavan virren jälkeen kukin voi hakea oman kukkatervehdyksensä 

Julian arkun ääreltä. Sitten kantajat voivat tulla paikalle. 

 

 

24. VIRSI 555 

 

1. Oi Herra, luoksein jää, jo ilta on, 

ja kadonnut on valo auringon. 

Ken muu mua murheissani lohduttais, 

kelt' turvan hädässänsä sielu sais. 

 

2. Päiväni rientää kohti loppuaan, 

on ilo maallinen kuin varjo vaan. 

Ei ole täällä mitään pysyvää, 

vain sinä, Herra, sinä luoksein jää. 

 

3. Sä pahan väijytykset turhiks teet, 

sä tuskat liennät, kuivaat kyyneleet. 

Miss' on nyt, kuolema, sun voittosi, 

kun Herra Jeesus, olet kilpeni. 

 

4. Sun, Herra, ristisi mua valaiskoon, 

kun tieni painuu kuolon laaksohon. 

Sen valon tieltä varjot häviää. 

Eläissä, kuollessa sä luoksein jää. 
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25. SAATTOMUSIIKKI VIULULLA 

 

1. Enkeli taivaan lausui näin: 

Miks hämmästyitte säikähtäin? 

Mä suuren ilon ilmoitan 

maan kansoille nyt tulevan. 

 

2. Herramme Kristus teille nyt 

on tänään tänne syntynyt, 

ja tää on teille merkiksi: 

seimessä lapsi makaapi. 

 

3. Jo riennä, katso, sieluni, 

ken seimessä nyt makaapi: 

hän on sun Herras, Kristukses, 

Jumalan Poika, Jeesukses. 

 

4. Oi terve, tänne tultuas, 

syntist et hylkää, armias. 

Sä köyhäks tulit, rikkahin, 

sua kuinka kyllin kiittäisin. 

 

5. Ah Herra, joka kaikki loit, 

kuin alentaa noin itses voit 

ja tulla halpaan seimehen 

heinille härkäin, juhtien! 

 

6. Vain heinät on sun vuoteenas, 

oi Herra, taivaan kuningas, 

vaikkeivät kultavaattehet 

sun oisi valtas arvoiset. 

 

7. Näin näytät esimerkilläs, 

ettei sun kelpaa edessäs 

ei kunnia, ei korkeus, 

ei valta, kulta, rikkaus. 

 

8. Ah Herrani, mun Jeesuksein, 

tee asunnokses sydämein. 

Mua älä hylkää tuskassa, 

vaan vahvista ain uskossa. 
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9. Ah, iloni jos sinuss' ois, 

en unhottaa sua koskaan vois. 

Suo siihen apus armosta, 

niin kiitän aina riemulla. 

 

10. Nyt Jumalalle kunnia, 

kun antoi ainoon Poikansa. 

Siit enkelitkin riemuiten 

veisaavat hälle kiitoksen. 

 

 

26. VIRSI 377 

 

1. Sun haltuus, rakas Isäni, 

mä aina annan itseni. 

Mun sieluni ja ruumiini 

sä Herra, ota suojaasi. 

 

2. Mun sieluni ja ruumiini 

sun omas ovat, Herrani. 

Siis omas ota huomahas, 

en pelkää sinun suojassas. 

 

3. Sun, Isä, tahtoos tyytyen 

saa sydän levon suloisen. 

Oot hädässä ja tuskassa 

mun auttajani ainoa. 

 

4. Sen uskon, rakas Isäni, 

vaan muista heikkouttani. 

Sun lastas auta vaivassa, 

suo ilo luonas taivaassa. 


