
KANSANLAULUKIRKKO ”Annoit kauniin maan” 
 

Sävelmät: Suomalaisia kansanlauluja 
Melodien: Finnische Volkslieder 

Sanat ◊ Texte: Anna-Mari Kaskinen 
 

Alkulaulu ◊ Lied 

 
2. Siellä silmäni aukaisin aurinkoon.  
Kasvot rakkaiden siellä näin. 
:,: Minut kannettiin enkelvartioon, 
hyvän suojaan jo silloin jäin. :,: 

 
3. Siellä aukaisin portteja maailmaan.  
Joskus kolhuja pintaan sain. 
:,: Sinne tahdon taas saapua uudestaan.  
Sieltä lohdun ja turvan hain. :,: 

 
4. Isä taivaassa, kaiken jo silloin näit.  
Minun kanssani kuljit tien. 
:,: Jälkeen murheiden luokseni aina jäit.  
Sinun haltuusi kaipuun vien. :,: 

 
5. Kotiseutua mielessä muistelen.  
Koko maisema mieleen jää. 
:,: Kasvot, joita niin paljon taas kaipailen.  
Yhä rakkaus lämmittää. :,: 



Johdantosanat ◊ Einführung 
 

Laulu ◊ Lied 

 
2. Kuinka metsä huminoi! Kuinka puissa laulu soi. 
Kertoo loiste aallokon: Luoja ihmeellinen on. 

 
3. Kielon huppu, linnun suu ihmetykseen avautuu. 

        Luoja jälleen kädellään kaiken kutsuu elämään. 
 
 

Synnintunnustuslaulu ◊ Sündenbekenntnislied 

 
 

2. Herra, anna anteeksi kaikki vääryytemme. 
Kylmyydestä sydämen itse pääse emme.  
:,: Kristus, auta, armahda, vie meidät uuteen alkuun. :,: 

 



3. Herra, anna anteeksi kaikki vihan valta. 
Päästä meidät pahasta, säästä kuolemalta. 
:,: Kristus, auta, armahda, vie meidät uuteen alkuun. :,: 

 

Synninpäästö ◊ Gnadenspruch 
 
Kiitoslaulu ◊ Danklied 

 
2. Herramme Jeesus, auttaja suuri,  
syntimme kannoit ja anteeksi soit. 
Sortunut vihdoin on kuoleman muuri.  
Vieläkin vaivoissa lohduttaa voit. 
Ihmeellinen, voimallinen... 

 
3. Lempeä Henki, vieläkin kuljet  
maan päällä kansaasi vahvistaen. 
Heikonkin uskon suojaasi suljet,  
hellästi johdatat luo Jeesuksen. 
Ihmeellinen, voimallinen... 



 
4. Oi pyhä Kolme, muistathan heitä,  
joilla on huolta ja vaikea tie. 
Maailman lapset nyt hoivaasi peitä.  
Riidoista päästä ja rauhaasi vie. 
Ihmeellinen, voimallinen... 

 
Päivän rukous ◊ Gebet des Tages 
 

Päivän laulu ◊ Lied des Tages 

 
 
2. :,: Herra Jeesus Jordanin virralla  
Johannekselta kasteen sai. :,: 
:,: Pyhän Hengen meille hän lahjoitti,  
silloin kun oli helluntai. :,: 

 
3. :,: Niin kuin aalto lyö rantakallioon,  
vesi meidätkin puhdistaa. :,: 
:,: Pyhä Henki vieläkin taivaastaan  
heikon uskoa vahvistaa. :,: 

 
 
 
 
 
 



Lukukappale ◊ Lesung Room. / Röm. 14:13, 19 ja 15:2,7 
 

Älkää siis tuomitko toisiamme. Katsokaa sen sijaan, ettette saata 
veljeänne kompastumaan ja kaatumaan. … Pyrkikäämme siis 
rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme. … Emme saa ajatella 
vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. Meidän on jokaisen otettava 
huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja 
vahvistaa häntä. … Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin 
on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi.  
 
Hören wir also auf, uns gegenseitig zu verurteilen! Seid viel mehr kritisch 
gegen euch selbst, wenn ihr euch im Glauben stark fühlt, und vermeidet 
alles, was einem Bruder oder einer Schwester Anstoß bereiten oder sie zu 
Fall bringen kann. … Wir wollen also alles dransetzen, dass wir in Frieden 
miteinander leben und einander in unserem Glauben fördern. … Jeder 
von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben und so leben, dass er 
ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. … Nehmt einander an, 
so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. 
 

Päivän virsi 502 Jeesus, meitä kosketa nyt / Lied des Tages 
 

  1. Jeesus, meitä kosketa nyt, ota luoksesi erehtynyt. 
  Kaikki maailman lapset yhdistä sinun kansaasi 
  riemuitsevaan. Kaikki maailman lapset yhdistä sinun 
  kansaasi riemuitsevaan. 

  2.Sinä kuolit puolestamme, kodin lahjoitit eksyneille. 
  Kaikki maailman lapset yhdistä … 

  3.Jokaiselle rauhasi suo, tule köyhien, rikkaiden luo. 
  Kaikki maailman lapset yhdistä … 

  4.Maailmamme on koditon, sinun luonasi kotimme on. 
  Kaikki maailman lapset yhdistä … 

Evankeliumi Luuk. 6:27-31 ◊ Evangelium Lk. 6:27-31 
Teille, jotka minua kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne, 
tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä 
kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö 
sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna 
hänen ottaa paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä 
vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie. Niin kuin te tahdotte 
ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. 



 
Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die 
euch hassen; segnet die, die euch verfluchen, und betet für alle, die euch 
schlecht behandeln. Wenn dich jemand auf die Backe schlägt, dann 
halte ihm auch die andere Backe hin. Wenn dir jemand den Mantel 
wegnimmt, dann gib ihm noch das Hemd dazu. Wenn jemand dich um 
etwas bittet, dann gib es ihm; und wenn jemand dir etwas wegnimmt, 
dann fordere es nicht zurück. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst 
von ihnen behandelt sein wollt. 
 

Saarna ◊ Predigt 
 

Uskontunnustus ◊ Glaubensbekenntnis 

 
2. Uskon Herraan, Jeesukseemme, hän on Poika Jumalan. 
Ristillä hän kuoli kerran vuoksi kaiken maailman. 
Heikoille hän voiman antaa, pienet harteillansa kantaa. 
Uskon Isään, uskon Poikaan, uskon Henkeen Jumalan. 

 
3. Uskon myöskin Pyhään Henkeen, jonka Jeesus lähettää. 
Hän vie meidät luokse Herran, kansansa hän yhdistää. 
Sydäntemme hiljaisuuteen Henki saapuu, kutsuu uuteen. 
Uskon Isään, uskon Poikaan, uskon Henkeen Jumalan. 



Kolehtilaulu ◊ Lied und Ankündigung der Kollekte 

 
 

2. Oi kuulethan, Luojani, laulun sen,  
jota rinnassaan piilottaa ihminen. 
Siellä soivat kätketyt kyyneleet  
ja hiljaiset toiveet haalistuneet. 

 
3. Nyt annathan ääneni soida niin 
yli rantojen maan päältä taivaisiin. 
Satakielen kanssa näin kiittäisin  
ja ääneni lauluun nyt liittäisin. 

 
4. Nyt kiittää voin kaikesta minkä teit.  
Minut vuosien vaikeiden halki veit.  
Usein silloin kun sitä tiennyt en,  
jo lahjoitit suuren siunauksen. 

 
 
 
 



Esirukous ◊ Fürbittengebet 

 
 

2. Kaikkien vierelle ystävä anna,  
auttamaan, hoitamaan, kuuntelemaan. 
:,: Murheiden keskellä nosta ja kanna,  
johdata toivoa kurkottamaan. :,: 

 

3. Lahjoita rauha ja yön lepo meille.  
Anteeksi virheet ja puutteet suo. 
:,: Johdat polkumme rakkauden teille.  
Vie eroon eksyneet toistensa luo. :,: 

 

4. Kaukana maailman toiselta puolen  
korviimme murheita kantautuu. 
;.; Herramme, kannathan kaikkien huolen.  
Turvamme on yhä ristinpuu. :,: 

 

Isä meidän ◊ Vater unser 
 

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 
 



Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot 
gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
 
Ylistyslaulu ◊ Lied 

 
 

2. Annoit metsät tuuheat, tuntureiden tuulen. 
Linnun äänet riemuisat lehvistöissä kuulen. 
:,: Herra, annoit kauniin maan. On suuri metsän rauha. :,: 

 
3. Annoit tähdet tuikkimaan yöhön valoansa. 
Aurinkoosi loistavaan nousta saa taas kansa. 
:,: Herra, annoit kauniin maan. On suuri päivän lahja, :,: 

 
4. Annoit meille kauniin maan. Kutsut meidät työhön, 
ettei kukaan murheissaan yksin jäisi yöhön. 
:,: Herra, annoit kauniin maan, on rakkautesi suuri. :,: 

 

Siunaus ◊ Segen 
 
 
 



Loppulaulu virsi 571 Jo joutui armas aika  ◊ Lied zum 
Ausgang 
 
  1. Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. 
  Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. 
  Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon, 
  se luonnon uudeks luopi, sen kutsuu elohon. 

  2. Taas niityt vihannoivat ja laiho laaksossa. 
  Puut metsän huminoivat taas lehtiverhossa. 
  Se meille muistuttaapi hyvyyttäs, Jumala, 
  ihmeitäs julistaapi se vuosi vuodelta. 

  3. Taas linnut laulujansa visertää kauniisti. 
  Myös eikö Herran kansa Luojaansa kiittäisi! 
  Mun sieluni, sä liitä myös äänes kuorohon 
  ja armon Herraa kiitä, kun laupias hän on. 

 
 
 
 
 

 
 

Hyvää kesää! Einen schönen Sommer! 


