RUKOUSHETKI
KUOLEMANTAPAUKSEN
JÄLKEEN
Valmistelut rukoushetkeä varten:
Rakennetaan alttari, jolle laitetaan valkoinen liina, vainajan kuva ja kynttilä.
Alttarilla voi olla myös kukkia.
Valitaan esilukja, ja sovitaan, kuka aloittaa virret.
E= esilukija (opettaja, seurakunnan työntekijä)
Täydennä vainajan nimellä

1. Alkuvirsi / muuta musiikkia
2. Alkusiunaus:
E: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
3. Johdantosanat
E: Tänään olemme kokoontuneet tähän alttarin äärelle aivan erityisestä syystä:
____________________________on kuollut.
(Kerrotaan, mitä on tapahtunut lasten ikätason mukaisesti asioita paisuttamatta tai
väheksymättä.)
Kuolema hämmentää ajatuksemme. Meidän on vaikea ymmärtää, mitä on tapahtunut.
Me haluamme nyt rukoilla ______________:n puolesta. Rukoilemme myös kaikkien hänen
läheistensä, perheenjäsentensä, koulutovereidensa, ystäviensä ja sukulaistensa puolesta. Heillä ja meillä jokaisella on suuri suru, kun ajattelemme, mitä on tapahtunut. Tässä
alttarilla palaa kynttilä _______________:n muistoksi, ja samalla kynttilä on rukous hänen
ja kaikkien hänen läheistensä puolesta.
(Jokainen voi sanoittaa tätä itselleen ja tilanteeseen sopivaksi.)
4. Psalmi
E: Luen psalmista 23:
Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä
nimensä kunnian tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut
kaikkina elämäni päivinä,
ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
Ps. 23:1–4, 6
5: Raamatunluku
E: Luen Raamatusta:
Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään
nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään
luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Room. 8:38–39
TAI
Jeesus sanoo:
»Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä
yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.»
Joh. 11:25–26

6. Virsi / Muuta musiikkia
7. Rukous
E: Rukoilemme.
Taivaan Isä, sinä tiedät että meillä on tänään suuri suru NN:n kuoleman vuoksi.
Lohduta Sinä jokaista surevaa ja huolissaan olevaa ihmisistä. Lähetä heidän rinnalleen
joku ihminen auttamaan, tukemaan ja rohkaisemaan.
Kiitos kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat auttaneet surevia ihmisiä.
Auta että mekin osaisimme lohduttaa ja tukea toisiamme silloin, kun joku on surullinen
tai huolissaan.
Kiitos, että olet luvannut pitää meistä kaikista huolta. Ole meidän kanssamme tänään ja
aina. Jumala, sanasi vakuuttaa, että sinä tiedät, mitä me kaipaamme. Huokauksemmekin
tulevat sinun korviisi. Tähän lupaukseen luottaen pyydämme: kuule nyt myös hiljainenrukouksemme.
(hiljaisuus)
Kiitos siitä, että Vapahtajamme on voittanut kuoleman. Me uskomme
__________________:n, itsemme ja toinen toisemme sinun käsiisi. Aamen.
8. Isä Meidän -rukous
E: Kuule meitä vielä, kun rukoilemme yhdessä:
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.
9. Siunaus
Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon
teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa
teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.
TAI
Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.

VIRSI 492

VIRSI 499

1. Ystävä sä lapsien,
katso minuun pienehen.
Minne käynkin maailmassa,
sinä olet hoitamassa.
Onni täällä vaihtelee,
taivaan Isä suojelee.

1. Jumalan kämmenellä
ei pelkää lintunen,
Jumalan kämmenellä
ei pelkää ihminen.
Kaikille tilaa riittää,
kaikille paikkoja on.
Jumalan kämmenellä
ei kukaan ole turvaton.

2. Ota, Jeesus rakkahin,
suojaas koti kallehin.
Siunaa äitiä ja isää,
heille elinpäivää lisää.
Ystävä sä lapsien,
pientäs auta holhoten.
3. Pidä meitä turvissas,
Jeesus, armohelmassas.
Suojaas sulje isänmaamme,
sulta kaiken lahjaks saamme.
Johda, Jeesus rakkahin,
meidät taivaan kotihin.
VIRSI 30
1. Maa on niin kaunis,
kirkas Luojan taivas,
ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta
kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.
2. Kiitävi aika,
vierähtävät vuodet,
miespolvet vaipuvat unholaan.
Kirkasna aina
sielujen laulun
taivainen sointu säilyy vaan.
3. Enkelit ensin
paimenille lauloi,
sielusta sieluhun kaiku soi:
Kunnia Herran,
maassa nyt rauha,
kun Jeesus meille armon toi.

2. Jumala meitä kutsuu
nyt suojaan turvaisaan.
Jumala meitä kutsuu
ja kantaa voimallaan.
Milloinkaan ei hän hylkää,
lastensa kanssa hän on.
Jumalan kämmenellä
ei kukaan ole turvaton.
VIRSI 600
1. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
2. Jos ahdistuksen tie on edessämme,
myös silloin Kristus meitä kuljettaa.
Annamme Isän käsiin elämämme.
Hän itse meille rauhan valmistaa.
3. Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!
4. Kun pahan valta kasvaa ympärillä,
vahvista ääni toisen maailman,
niin että uuden virren sävelillä
kuulemme kansasi jo laulavan.
5. Hyvyyden voiman uskollinen suoja
piirittää meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja.
Häneltä saamme huomispäivänkin.

