KEURUUN ADRESSILAUSEET
1. Hyvä on Herra! Iäti kestää hänen armonsa, Hänen uskollisuutensa polvesta polveen. (Ps.100:5)
2. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh.3:16)
3. Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! (1.Kor.15:57)
4. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoa Poikansa maailmaan,
antamaan meille elämän. (1. Joh.4:9)
5. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.
(Ef.2:19)
6. Jumala on rakkaus. (1. Joh. 4:16)
7. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa.
Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. (Joh.14:27)
8. Herra, kädelläsi uneen painan pään kutsut ystäväsi lepäämään. Käsi minut kantaa uuteen elämään,
ikirauhan antaa, valoon jään. (Virsi 517:4)
9. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen
Luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. (Virsi 600:1)
10. ei lausetta

HAAPAMÄEN ADRESSILAUSEET
1. Mua suojaa isä, Isä armoinen, sun henkes voimalla vielä, ja tieni johdata taivaaseen, iäiseen elohon siellä.
(Virsi 490:5)
2. Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua. (Ps. 9:11)
3. On autuas, ken olla saa Jumalan kartanoissa, ylistää Luojan kunniaa pyhien asunnoissa. (Virsi 572:5)
4. Ihana maa on tullut osakseni, kaunis perintö on minulle annettu.
5. Jeesus sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. (Joh.11:25)
6. Oi Herra, suothan sä minulle, sun armos voimaksi matkalle. Anteeksi anna, mua nosta, kanna, vie perille.
(Virsi 631:5)
7. Hän lunasti minut, en joutunut hautaan, minä saan yhä kulkea valossa. (Job 33:28)
8. Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! (1.Kor.15:57)
9. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä,
armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. (2.Kor.1:3)
10. ei lausetta

PIHLAJAVEDEN ADRESSILAUSEITA
1. Isän silmä, sä hellin valvo, Isän rakkaus, johda, vie, Koti taivahan kaukaa siintää, Kotipolku
on armon tie. (SK 312:2)
2. Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. (Ps. 31:16)
3. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. (Ps 23:1-2)
4. Herra, kädellesi uneen painan pään, kutsut ystäväsi lepäämään. Käsi minut kantaa uuteen elämään,
ikirauhan antaa, valoon jään. (Virsi 517:4)
5. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. (Ps. 23:4)

