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OI ARMON IHME

1

Oi armon ihme, tällaisen

sait kiinni, eksyneen!

Aukaisit silmät sokean, 

nyt katson Jeesukseen.

2.

Vain armo murtaa sydämen

ja saa sen tyyntymään.

En armon ensi katsetta

voi kyllin ylistää.

3.

On täynnä vaaraa, juonia

ja taisteluita tie,

vaan armo kulkee suojana

ja kerran kotiin vie.

4.

Kun tuhat vuotta taivaassa

on kiitos vyörynyt,

me armon lapset huomaamme:

se vasta alkaa nyt.

ISÄ JA POJAT

Näytelmä Jeesuksen esittämän 
vertauksen (Luukas 15:11-32) pohjalta

Käsikirjoitus: Kaija Telaranta

Henkilöt : 
Isä Reijo Telaranta
Äiti  Seija Leveelahti
Vanhempi veli VeeVee Vesa Talikainen
Tuhlaajapoika  TeePee Mika Hirvi
Palvelija Susanna              Susanna Viitanen

Hotellinpitäjä Tarja Laakso
Kaverit vierailla mailla:
Alexandros Mika Hakkarainen Sofia Marjo Graniittiaho
Nicolas Sami Parhankangas Papagalos Harri Verkkoperä

Sikafarmari                        Kalervo Laakso
Sikafarmarin rouva            Heidi Kuitunen
Sikafarmarin lapsia Emilia Suhonen ja Jannica Jehkonen
Possuja   Marjo Graniittiaho Justiina Honkanen

Marjatta Saarinen Sami Parhankangas

Kyläläisiä / juhlakansaa     
1. Kylän nainen   Kaisa Ikävalko 2. Kylän nainen Terttu Talikainen
Kylän väkeä Erkki Saarinen, Anneli Koskela ym.

Soittajat/ laulajat  Maarit Verkkoperä, Mika Hakkarainen, 
Mika Hirvi, Harri Verkkoperä

Luuk.15:11-32 lukevat Anneli Koskela Helge Kauppinen

OHJELMA

Tervetuloa

Laulu: Jumala loi auringon kuun, Virsi 135

Rehtorin puhe: Miten kestän helteessä, Tapani Talikainen

Runo, Helena Laakso

Laulu: Jan Havia

Raamattukoululaisen puhe, Mika Rotola-Pukkila

Runo, Ulla Kauppinen

Laulu: Oi armon ihme

Näytelmä: Isä ja pojat

Laulu: Jo joutui armas aika, säkeistöt 1-4, virsi 571

Tarjoilua ja seurustelua 

JUMALA LOI AURINGON KUUN

1. Jumala loi auringon, kuun

ja järvet ja puut, ihmiset myös.

Jumalan on taivas ja maa.

Herraa me tahdomme kiittää.

Herralle riemulla

laulamme kiitosta.

Herra, me kiitämme nimeäsi.

2. Jeesukselle virtemme soi,

hän kuolemallaan elämän toi.

Luonamme hän täällä nyt on.

Herraa me tahdomme kiittää.

Herralle riemulla

laulamme kiitosta.

Herra, me kiitämme nimeäsi.

3. Henkensä hän heikoille suo

ja keskellemme lämpöä luo.

Taivas jo on luonamme näin.

Herraa me tahdomme kiittää.

Herralle riemulla

laulamme kiitosta.

Herra, me kiitämme nimeäsi. 



NIIN IHANAA ON YLISTÄÄ

1.

Niin ihanaa on ylistää

sinua Jumalamme,

ja hyvyyttäsi, voimaasi 

nyt kiittää laulullamme.

Kuljithan aina kanssamme,

veit taisteluissa voitolle

ja olit auttajamme.

2.

Ain olet ollut luonamme

aarteena kalleimpana.

Elämän vesi virvoittaa,

elämän leipä, sana.

Armosi meille virtailee

ja totuutesi valaisee

kuin tähti loistavana.

JO JOUTUI ARMAS AIKA

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.

4.

Oi Jeesus Kristus jalo

ja kirkas paisteemme,

sä sydäntemme valo,

ain asu luonamme.

Sun rakkautes liekki

sytytä rintaamme,

luo meihin uusi mieli,

pois poista murheemme.

RIEMUVUODEN YLISTYS

Laulakaa, Juhlikaa, Herran voimaan luottakaa
Riemuvuosi on, tuo vuosi sovinnon.
Herran pyhät nouskaa, iloiten, juhlien, päivä uusi koittaa,
päivä voittojen. Menneet unohtakaa, liput nostakaa,
pyhä Herran sana nyt nousee kunniaan.

Laulakaa, Juhlikaa…

Piskuinen tuo lauma, kuule sana tää, Herran armeijassa et
voimatonta nää. Puettu on heidät voimaan korkeimpaan,
Ihmeet merkit seuraa Hänen omiaan.

Laulakaa, Juhlikaa…

TIEDÄN PAIKAN ARMAHAN

Tiedän paikan armahan, rauhallisen ihanan,
jos on olo onnekas, elo tyyni suojakas.

Sepä koti kulta on, koti kallis verraton,
eipä paikkaa olekaan, kodin vertaa ollenkaan.

Siell on äiti armahin, siellä isä kallehin,
siellä siskot, veikkoset, riemurinnat iloiset.

Siunaa Herra kotini, anna sille armosi,
anna olla enkelein, vartijana kodillein.

3.

On virsi täällä heikko vain

ja köyhä kiitoksemme

kaikesta, minkä meille soit

jo täällä iloksemme.

Me emme kyllin johtoas

voi ylistää ja armoas,

kun siunaat askeleemme.

4.

Oi, ethän meitä, Herramme,

milloinkaan yksin heitä.

Lahjoita Hengen valkeus,

sen anna johtaa meitä.

Luo usko, toivo sydämeen

ja rakkautta Jeesukseen,

armoosi meidät peitä. 

YHTEISLAULUT NÄYTELMÄN AIKANA


