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 Teollisuuslaitoksen, toimiston tai 
muun työpaikan siunaaminen  

Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan teollisuuslaitos, toimisto tai muu 
työpaikka. 

Rukoushetken johtaa pappi. 

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

– alkuvirsi (rukoushetken rakenteen kohta 1): 519, 523, 524 tai 525  
– vastaus (kohta 5): 546:1–3 tai 548  
– kiitosvirsi (kohta 8): 329, 331 tai 449  

Johdantosanat  
Rukoushetken rakenteen kohta 2.  

 P  Rakkaat ystävät. Olemme kokoontuneet juhlatilaisuuteen, kun – – aloittaa nyt 
toimintansa. Pyydämme siunausta ja varjelusta kaikille, jotka täällä työskentelevät. 
Jumala on antanut luomakunnan vastuulliseen hallintaamme. Työllä hankimme 
toimeentuloa itsellemme ja yhteiseksi hyväksi. Meidät on kutsuttu toimimaan Jumalan 
kunniaksi ja lähimmäistemme parhaaksi. 

Psalmi  
Rukoushetken rakenteen kohta 3. 

Herra, meidän Jumalamme,  
kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä! 
Se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi. 
  Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, 
  kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen 
  – mikä on ihminen! 
  Kuitenkin sinä häntä muistat. 
Mikä on ihmislapsi! 
Kuitenkin pidät hänestä huolen. 
  Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, 
  seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. 
Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, 
asetit kaiken hänen valtaansa. 
  Herra, meidän Jumalamme, 
  suuri on sinun nimesi kautta koko maailman! 

Ps. 8:2, 4–7, 10 

TAI 
Te, Herran palvelijat, luottakaa Herraan! 
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Hän on teidän turvanne ja kilpenne.  
  Herra siunaa niitä,  
  jotka häntä palvelevat. 
Siunatkoon teitä Herra, 
hän, joka on tehnyt taivaan ja maan.  

Ps. 115:11, 13, 15 

 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.  

Job 28:1–6 

Hopealla on lähteensä, 
kullalla huuhdontapaikkansa. 
Rauta otetaan maan kamarasta, 
kupari sulatetaan esiin kivestä. 
Ihminen lannistaa pimeyden, 
hän tutkii kaiken pohjia myöten, 
tutkii kallion pimeät uumenet. 
Kaukana asutuilta seuduilta hän louhii kaivoskuilun. 
Missä ei ihmisaskel kulje, 
siellä miehet ahkeroivat 
köyden varassa riippuen. 
Maasta kasvaa leipä, 
maan uumenissa myllertää voima kuin tuli. 
Kallioissa on lasuurikiveä, 
maan hiekassa kultaa.  
 

Job 28:9–14 

Ihminen käy käsiksi kovaan kallioon 
ja kääntää nurin vuoret, perustuksia myöten, 
hän louhii tunneleita kallioon, 
ja niin tulevat maan aarteet ihmissilmien iloksi. 
Virtojen lähteetkin ihminen patoaa, 
tuo päivänvaloon sen, mitä ei silmä ole nähnyt.  

Mutta viisaus – missä se on? 
Missä asuu ymmärrys? 
Ihminen ei löydä tietä sen luokse, 
tästä maailmasta sitä ei voi löytää. 
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Syvyydet sanovat: »Ei viisaus ole täällä», 
ja meri sanoo: »Ei liioin täällä minun luonani.» 
 

Job 28:23, 28 

Jumala yksin tuntee tien viisauden luo. 
Hän yksin tietää, missä se asuu. 
Ihmiselle hän sanoi: 
»Viisautta on Herran pelko, 
ymmärrystä se, että karttaa pahaa.» 
 

Room. 12:6–12 

Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, 
käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, 
opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa 
omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa 
köyhiä, auttakoon iloisin mielin.  

Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa 
toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko 
velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja 
iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä.  
 

Kol. 3:17 

Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen 
kauttaan Jumalaa, Isäämme. 
 

Jaak. 3:13–18 

Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta 
tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee. Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera 
kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen 
ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien 
viisautta. Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja 
kaikenlaista pahaa. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös 
rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se 
on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja 
se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat. 

 

1. Piet. 3:8–11 

Olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa 
hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, 
vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. Sillä  

se, joka tahtoo rakastaa elämää  
ja haluaa nähdä hyviä päiviä,  



 

 124

hillitköön kielensä pahoista sanoista  
ja huulensa valhetta puhumasta.  
Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää,  
etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. 

 

1. Piet. 4:10–11  

Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen 
armon hyvinä haltijoina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, 
palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi 
Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

 

Matt. 25:14–28  

Jeesus sanoi: 
»Silloin on käyvä näin: Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat 
ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi viisi talenttia hopeaa, 
toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti 
maasta. 

Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen: hän kävi niillä kauppaa ja hankki 
voittoa toiset viisi talenttia. Samoin se, joka oli saanut kaksi talenttia, voitti toiset kaksi. 
Mutta se, joka oli saanut vain yhden talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne 
isäntänsä rahan. 

Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut viisi 
talenttia, toi toiset viisi niiden lisäksi ja sanoi: 'Herra, sinä annoit minulle viisi talenttia. 
Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset viisi.' Isäntä sanoi hänelle: 'Hyvin tehty! Olet 
hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon 
haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!' 

Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja sanoi: 'Herra, sinä annoit minulle kaksi 
talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset kaksi.' Isäntä sanoi hänelle: 'Hyvin 
tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut 
paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!' 

Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain yhden talentin, ja sanoi: 'Herra, minä tiesin, 
että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, 
minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on 
omasi.' Isäntä vastasi hänelle: 'Sinä kelvoton ja laiska palvelija! Sinä tiesit, että minä 
leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. 
Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani 
saanut omani takaisin korkoineen. – Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla 
on kymmenen talenttia.'» 

Rukousjakso  
Rukoushetken rakenteen kohta 8. 
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[Siunaaminen] 
P Jumala on antanut luomakunnan ihmisen vastuulliseen hallintaan. Siunatkoon 

kolmiyhteinen Jumala, Isä ja (✢) Poika ja Pyhä Henki kaikki, jotka täällä – – 
(teollisuuslaitos, toimisto tai muu työpaikka) työskentelevät. 

Rukous 
Läsnäolijat voivat osallistua rukouksen toteuttamiseen. 

P/E  Jumalamme ja Luojamme. Sinun varassasi me elämme. Sinä olet antanut meille 
viisautta, taitoa ja voimaa työhön luomakunnassasi. Ole kaikkien kanssa, jotka 
työskentelevät tässä – –. Anna Henkesi synnyttää heidän välilleen keskinäistä 
kunnioitusta ja vastuuta kaikkien hyvinvoinnista. Anna tiedon, taidon ja tekniikan 
koitua ihmisille siunaukseksi sinun tahtosi mukaisesti. Varjele heitä vahingoilta ja 
vaaroilta.  

Kaikkivaltias Jumala, sinä joka itse toimit ihmisen työn kautta, ohjaa meidän 
toimiamme. Anna kaikkien löytää työtä, jossa he voivat täyttää tehtävänsä ihmisinä ja 
työskennellä yhdessä toisten kanssa sinun kunniaksesi ja lähimmäisten parhaaksi. Tätä 
rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.  

 TAI  
P/E  Jumalamme ja Luojamme. Sinun varassasi me elämme. Siunaa kaikkia, jotka 

työskentelevät tässä – –. Anna heille viisautta ja taitoa hoitaa tehtävänsä. Anna 
yhteistyön henki ja työn ilo. Siunaa koko heidän elämänsä. Auta ja lohduta heitä 
vaikeuksien kohdatessa. Siunaa myös kaikkia niitä, joita täällä palvellaan. Auta meitä 
tukemaan niitä, joilla on hätää ja puutetta. Sinua, kaiken hyvän lahjoittajaa, me 
kiitämme ja ylistämme nyt ja aina Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden.  

 


