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Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen.  

Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt osat 
voidaan myös lukea.  

Valkoisella liinalla peitetylle pöydälle voidaan asettaa Raamattu ja risti tai krusifiksi sekä sytyttää kynttilä. 

1. Alkuvirsi 
Virren sijasta voi olla muuta musiikkia. 

2. Johdanto  

Alkusiunaus 
Alkusiunaus voidaan lausua tai laulaa.  

Sävelmäsarjat 1–3: 

I - sän ja Po - jan ja Py - hän Hen - gen ni - meen. P/E (  ) +  

Aa - men, aa - men, aa - men. S  
 

 Meidän auttajamme on Her - ra, P/E  

hän, joka on luonut tai - vaan ja maan. S 
 

 TAI 

Her - ra ol - koon tei - dän kans - san - ne. P/E  

  Niin myös si - nun hen - ke - si kans - sa. S  
 

 

 TAI 
Sävelmäsarja 4: 
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I - sän ja Po - jan ja Py - hän Hen - gen ni - meen. P/E (  ) +  

Aa - men, aa - men, aa - men. S  
 

Meidän auttajamme on Her - ra, P/E  

hän, joka on luonut tai - vaan ja maan. S  
 TAI 

Her - ra ol - koon tei - dän kans - san - ne. P/E  

  Niin myös si - nun hen - ke - si kans - sa. S  

Johdantosanat 
Johdantosanat voivat olla vapaamuotoiset. Voidaan myös käyttää rukoushetken aiheeseen liittyviä johdantosanoja.   

3. Psalmi 
Käytetään rukoushetken aiheen tai kirkkovuoden ajankohdan mukaista psalmia tai muuta psalmia.  

Psalmin sijasta voidaan laulaa virsi. 

Psalmi voidaan laulaa tai lukea. Sen alussa ja lopussa voi olla antifoni. Psalmisävelmiä Jumalanpalvelusten kirjassa. 
Psalmin kertosäkeitä osastossa Lauluja rukoushetkiin ja Jumalanpalvelusten kirjassa. 

Psalmiin liitetään Pieni kunnia. Sen sijasta voidaan käyttää seuraavia virrensäkeistöjä: 49:4, 50:6, 111:7, 115:8, 131:4, 
258:6, 325:4, 334:8, 418:8, 420:9, 475:4, 534:6. Pieni kunnia jätetään pois paastonaikana viidennestä paastonajan 
sunnuntaista lähtien. 

4. Raamatunluku 
Luetaan jokin tai joitakin rukoushetken aiheen mukaisista raamatunteksteistä. Voidaan käyttää myös 
kirkkovuoden ajankohdan mukaisia tai muita raamatuntekstejä. Useita tekstejä luettaessa raamatunluku ja 
vastaus voivat vuorotella. 

Lukija ilmoittaa raamatunkohdan. 
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5. Vastaus  
Vastauksena voi olla virsi, psalmi, laulu, soitinmusiikkia tai hiljaista mietiskelyä.  

6. Puhe 

7. Virsi 
Käytetään rukoushetken aiheeseen liittyvää virttä. Virren sijasta voi olla muuta musiikkia.  

8. Rukousjakso 

Vuororukous 
Vuororukous voidaan lausua tai laulaa. 

Sävelmäsarjat 1–3: 

 Ylistetty olet sinä, Herra, meidän Ju - ma - lam - me, P/E  

sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan pääl - lä. S  

Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja ai - na, P/E  

kaikukoon Herran ni - men y - lis - tys. S  
 

 TAI 
 Sävelmäsarja 4: 

Ylistetty olet sinä, Herra, meidän Ju - ma - lam - me, P/E  

sinun on kaikki, mitä on tai - vaas - sa ja maan pääl - lä. S 
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Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja ai - na, P/E  

kaikukoon Her - ran ni - men y - lis - tys. S  
 

Siunaaminen 
Käytetään rukoushetken aiheeseen liittyviä siunaamissanoja tai siunaamisrukousta.  

Rukous 
Käytetään rukoushetken aiheeseen liittyvää rukousta. Rukous voidaan laatia myös vapaasti. Sen edellä voi olla 
esirukous.  

 

Sävelmäsarjat 1–3: 

Ru - koil - kaam - me. P/E  
Sävelmäsarja 4: 

Ru - koil - kaam - me. P/E  
 

– rukous 

 
 Sävelmäsar470:1jat 1–3: 

 Aa - men, aa - men. S  
Sävelmäsarja 4: 

 
Aa - men, aa - men. S  

Isä meidän 
Herran rukous lausutaan yhteen ääneen. Se voidaan myös laulaa. 

Herran rukouksen ekumeenista sanamuotoa (ks. Jumalanpalvelusten kirja) voidaan käyttää tarvittaessa. 

S  Isä meidän, joka olet taivaissa. 
Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 
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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. 

Kiitosvirsi 
Käytetään rukoushetken aiheeseen liittyvää kiitosvirttä. 

9. Siunaus 
Siunaus voidaan lausua tai laulaa.  

Sävelmäsarjat 1–3: 

Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Ju - ma - la, P/E  

I - sä ja Poi - ka ja Py - hä Hen - ki. (  ) +  

Aa - men, aa - men, aa - men. S  

 TAI 
Sävelmäsarja 4: 

Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Ju - ma - la, P/E  

I - sä ja Poi - ka ja Py - hä Hen - ki. (  ) +  

Aa - men, aa - men, aa - men. S 
 

 
TAI 
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P/E 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. 

  

 Sävelmäsarjat 1–3: 

Aa - men, aa - men, aa - men. S  
Sävelmäsarja 4: 

Aa - men, aa - men, aa - men. S  

10. Päätösmusiikki 
Päätösmusiikkina voi olla virsi, laulu tai soitinmusiikkia.  

 


