Isä meidän
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.

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLAND

Sairaalasielunhoito

Herran 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.
Päätösmusiikki
esimerkiksi virsi 317, 397, 480, 481
Rukoushetken toimitti

päiväys ja paikka

allekirjoitus

Rukoushetken kaava perustuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
Kirkollisten toimitusten kirjaan, joka on hyväksytty vuonna 2003.
Kuva Yrjö Tavaila
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RUKOUSHETKI SAIRAAN LUONA

Rukoushetki sairaan luona vietetään potilaan pyynnöstä. Se pidetään potilashuoneessa tai
kodissa. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä, henkilökuntaan kuuluva tai
joku potilaan läheisistä.

Alkuvirsi
esimerkiksi 318, 375, 388, 392, 397

Siunaaminen
Kättenpäällepaneminen

Alkusiunaus
Isän ja (+) Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
Psalmi 23: 1 - 4
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.
Raamatunluku Jes. 53: 3 - 4
Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma,
kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet.
Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme,
otti taakakseen meidän sairautemme.

Rukoushetken johtaja panee kätensä sairaan pään päälle ja sanoo:

Sinut on pyhässä kasteessa otettu Jumalan ikuiseen armoliittoon.
Vapahtajamme Jeesus Kristus on luvannut olla kanssasi joka
päivä, nyt ja elämäsi loppuun asti. Hän vakuuttaa: ”Ystäväni, ole
rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi.”
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja
Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.
TAI
Öljyllä voiteleminen

Rukoushetkeen voidaan liittää sairaan voitelu potilaan pyynnöstä. Voiteluun
käytetään ruokaöljyä.

Jumala kehottaa sanassaan: ”Jos joku teistä on sairaana,
kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä
voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen
puolestaan, ja rukous joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan.
Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa
sen anteeksi.” (Jaak. 5: 14 – 15)
Rukoushetken johtaja tekee öljyllä sairaan otsaan ristinmerkin ja sanoo:

Tähän Raamatun sanaan luottaen voitelen sinut, NN (etunimet),
Isän ja + Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luota turvallisesti Jumalan
armoon. Aamen.

