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 Kouluun lähtevien siunaaminen 
Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen 
toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista.  

Siunaamisen toimittaa pappi tai muu seurakunnan työntekijä. 

Kouluun lähtevien siunaaminen voidaan liittää seurakunnan pääjumalanpalvelukseen. Rukousjakso sijoitetaan tällöin 
uskontunnustuksen jälkeen. Siunaamissanoja seuraava rukous liitetään yhteiseen esirukoukseen.  

Kouluun lähtevät voivat saapua (risti)kulkueena alkumusiikin aikana. 

Voidaan käyttää perhemessun liturgisia sävelmiä. Siunaamisen aikana voi olla virsi tai muuta sopivaa musiikkia.  

Virsiehdotuksia 
Virren sijasta voidaan käyttää myös laulua »Taivaallinen Isämme» tai »Herra, olet auttajamme» (ks. Lauluja 
rukoushetkiin). 

– alkuvirsi (rukoushetken rakenteen kohta 1): 397, 485, 487, 494, 499 tai 571:1–3  
– siunaamisen aikana (kohta 8): 496, 497 tai 503  
– kiitosvirsi (kohta 8): 135, 490 tai 571:4 
– päätösmusiikki (kohta 10): 488, 492 tai 571:4 

Johdantosanat 
Rukoushetken rakenteen kohta 2. 

Rakkaat ystävät, pienet ja suuret. Raamattu kertoo, että vanhemmat toivat lapsia Jeesuksen 
luo. Jeesus otti lapset syliinsä ja siunasi heitä. Tätä siunausta ja varjelusta me pyydämme 
nyt yhdessä, kun te lapset aloitatte koulunne. 

TAI 
Rakkaat ystävät. Kohtaamme monta uutta asiaa, kun koulu alkaa. Tunnemme sekä iloa että 
jännitystä. Jumala on sanassaan luvannut pitää meistä huolta kaikissa vaiheissamme. Me 
kiitämme Taivaan Isää ja pyydämme hänen siunaustaan, varjelustaan ja johdatustaan. 

Psalmi 
Rukoushetken rakenteen kohta 3.  

Jumala, pidä minusta huoli, 
sinuun minä turvaan. 
  Minä sanon Herralle: »Sinä olet minun valtiaani, 
  sinulta saan kaiken hyvän!»  

Ps. 16:1–2 

TAI 
Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle!  
Palvelkaa häntä iloiten,  
tulkaa hänen eteensä riemuiten.  
  Tietäkää, että Herra on Jumala.  
  Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme,  
  hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.  
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Tulkaa hänen porteilleen kiittäen,  
hänen esipihoilleen ylistystä laulaen.  
Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään.  
  Hyvä on Herra!  
  Iäti kestää hänen armonsa,  
  hänen uskollisuutensa polvesta polveen. 

Ps. 100 

TAI 
Herra muistaa meitä ja siunaa meitä, 
hän siunaa Israelin sukua, hän siunaa Aaronin sukua. 
  Herra siunaa niitä, jotka häntä palvelevat, 
  niin pieniä kuin suuria.  

Ps. 115:12–13 

TAI 
Minä kohotan katseeni vuoria kohti. 
Mistä saisin avun? 
  Minä saan avun Herralta,  
  häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. 
Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, 
hän suojelee koko elämäsi. 
  Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, 
  sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. 

Ps. 121:1–2, 7–8 

 Pieni kunnia 
Kunnia Isälle ja Pojalle 
ja Pyhälle Hengelle, 
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, 
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Raamatunluku 
Rukoushetken rakenteen kohta 4.  

1. Joh. 3:1 

Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan 
lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. 

  

Matt. 18:1–5, 10 

Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: »Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?» 

Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: »Totisesti: 
ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka 
nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun 
nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.  
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Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän 
enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.»  

 

Luuk. 18:15–17 

 Jeesuksen luo tuotiin myös pieniä lapsia, jotta hän koskisi heihin. Tämän nähdessään 
opetuslapset moittivat tuojia, mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi: »Sallikaa lasten 
tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. 
Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.» 

Rukousjakso 
Rukoushetken rakenteen kohta 8.  

Lapset saapuvat alttarin ääreen.  

Siunaamiseen voidaan kutsua avustajia. 

Vuororukous  
P/E  Rakas Jeesus. Olemme tulleet luoksesi,  
  koska meillä on tärkeä vaihe edessämme.  
  Me pyydämme: rakas Jeesus, siunaa meitä. 
S    Rakas Jeesus, siunaa meitä. 

 P/E  Sinä otit lapset syliisi, panit kätesi heidän päälleen  
  ja siunasit heitä.  
  Me pyydämme: rakas Jeesus, siunaa meitä. 

 S  Rakas Jeesus, siunaa meitä. 

Siunaamissanat  
Lapset polvistuvat ja heidät siunataan kättenpäällepanemisella. 

Siunaamisen aikana voi olla virsi, laulu tai muuta musiikkia. 

P/E [NN (etunimi),] Jeesus siunatkoon sinun koulutiesi ja koko elämäsi.  

 TAI 
P/E [NN (etunimi),] Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän 

Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. 
Siunaamisen jälkeen lapset palaavat paikoilleen. 

Rukous 
1. Jumala, 
 kiitos, että olet kanssamme ja suojelet ja varjelet meitä. 
 Siunaa meitä tässä uudessa elämänvaiheessa. 
 Siunaa meitä kaikkia: 
 lapsia, jotka lähtevät kouluun, 
 vanhempia, jotka saattavat heitä,  
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 ja opettajia, jotka ottavat uudet oppilaat vastaan. 
 Anna meille jokaiselle rohkea ja turvallinen mieli 
 ja auta meitä luottamaan sinuun. 
 Kuule rukouksemme Jeesuksen nimessä. 

2. 

P/E/Lapsi 
Hyvä Jumala. 
Kiitos kodista ja rakkaista ihmisistä.  
Kiitos kaikista, jotka ovat hoitaneet meitä.  
Siunaa heitä. 

P/E/Aikuinen 
Hyvä Jumala. 
Me kiitämme sinua näistä lapsista.  
Varjele jokaista koululaista hänen koulutiellään. 
Ole heidän kanssaan, kun heitä jännittää ja pelottaa. 
Luo kouluun hyvä yhteishenki.  
Anna jokaiselle hyviä ystäviä. 
Siunaa opettajia heidän työssään ja elämässään. 
Anna meille vanhemmille viisautta olla lapsemme tukena. 
Me jätämme itsemme ja kaikki asiamme sinun hyvään hoitoosi. 
Kuule meitä Jeesuksen nimessä. 

3. 

P/E Taivaallinen Isä. Sinä olet kutsunut lapset luoksesi. 
Ole lähellämme rakkaudessasi ja uskollisuudessasi. 
Kuule rukouksemme. 

S  Kuule rukouksemme. 

P/E Siunaa meitä uudessa elämänvaiheessa koulun alkaessa. 
Auta meitä kasvamaan sinun lapsinasi. 
Kuule rukouksemme. 

S  Kuule rukouksemme. 

P/E Suojele meitä liikenteessä ja varjele kaikelta pahalta. 
Lähetä hyvät enkelisi vierellemme. 
Kuule rukouksemme. 

S  Kuule rukouksemme. 

P/E Poista pelot. Luo meihin hyvä ja turvallinen mieli. 
Anna jokaiselle ystäviä  
ja auta meitä ottamaan huomioon toinen toisemme. 
Varjele, ettemme kiusaa ketään.  
Kuule rukouksemme. 

S  Kuule rukouksemme. 

P/E Ole kotimme turvana. Siunaa opettajien ja kaikkien 
koulussa työskentelevien työ. 
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Kuule rukouksemme Jeesuksen nimessä. 

 


