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 Hoitolaitoksen siunaaminen  
Tätä aineistoa käytetään hoitolaitoksen siunaamisen rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9). 

Rukoushetken johtaa pappi. 

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

– alkuvirsi (rukoushetken rakenteen kohta 1): 330:1–3, 6 tai 338 
– vastaus (kohta 5): 397 tai 432:3–4  
– kiitosvirsi (kohta 8): 329 tai 339:2, 4  

Johdantosanat 
Rukoushetken rakenteen kohta 2.  

P  Rakkaat ystävät. Olemme kokoontuneet tänne – – (hoitolaitoksen nimi) kiittämään 
Jumalaa, kaikkien lahjojen antajaa, ja kuulemaan hänen sanaansa. Pyydämme hänen 
siunaustaan – – ja kaikille niille, jotka täällä työskentelevät tai asuvat. 

Psalmi 
Rukoushetken rakenteen kohta 3. 

Se, joka asuu Korkeimman suojassa  
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:  
  »Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. 
  Jumalani, sinuun minä turvaan.» 
Herra levittää siipensä yllesi, 
ja sinä olet turvassa niiden alla. 
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. 
  Sinun turvanasi on Herra, 
  sinun kotisi on Korkeimman suojassa.  

Ps. 91:1–2, 4, 9 

 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.  

Jes. 46:3–4 

Kuule minua, Jaakobin suku,  



 

 119

koko Israelin heimon jäännös!  
Kuulkaa te, joita olen joutunut nostamaan ja kantamaan  
hamasta syntymästänne saakka, 
äitinne kohdusta asti!  
Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama,  
vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan.  
Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen,  
minä nostan ja kannan ja pelastan. 
 

Matt. 25:34–36 

Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: »Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte 
nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun 
oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. 
Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. 
Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun 
luokseni.»  
 

Luuk. 10:33–35 

Samaa tietä tuli muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli 
tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten 
hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana 
aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: »Hoida 
häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.» 

Rukousjakso 
Rukoushetken rakenteen kohta 8.  

[Siunaaminen] 
 P Jumala on antanut meille tehtävän huolehtia toinen toisestamme. Siunatkoon 

kolmiyhteinen Jumala, Isä ja (✢) Poika ja Pyhä Henki, tämän – – (hoitolaitoksen nimi) ja 
täällä tapahtuvan toiminnan. 

Rukous 
P Taivaallinen Isä. Me ylistämme sinua lahjoistasi ja läsnäolostasi elämän kaikissa 

vaiheissa. Saamme ottaa kaiken vastaan sinun kädestäsi. Auta meitä elämään niin, että 
käytämme antamiasi lahjoja oikein.  

 Sinun hyvyyttäsi on tämä – –. Varjele, ettei mikään tuottaisi sille eikä sen toiminnalle 
vahinkoa. Me kiitämme kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat olleet sitä suunnittelemassa, 
rakentamassa ja kaunistamassa. Muista heitä armossasi.  

 Sinä olet antanut meille elämän lahjan ja kutsut meitä jakamaan sen toistemme kanssa. 
Rukoilemme siunaustasi tässä – – asuville / hoitoa saaville ja täällä vieraileville. Anna 
voimaa heikkoutemme keskelle. Pyydämme siunaustasi niille, jotka tekevät täällä 
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työtään. Tue heitä rakkaudellasi ja anna voimia arkiseen työhön. 

 Me iloitsemme elämästä ja toivosta. Kulje kanssamme, kunnes saavutamme lopullisen 
levon ja ilon ikuisessa valtakunnassasi. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 
meidän Herramme tähden.  

 

 


