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 Seurakunnan toimitilojen 
siunaaminen 

Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9) seurakunnan toimitiloja siunattaessa.  

Seurakuntakodin ja muiden seurakunnan toimitilojen siunaamisen toimittaa kirkkoherra. 

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

– alkuvirsi (rukoushetken rakenteen kohta 1): 194:1–3 
– vastaus (kohta 5): 327 
– kiitosvirsi (kohta 8): 135, 196: 2–3, 199, 329 tai 339 

Johdantosanat 
Rukoushetken rakenteen kohta 2. 

 P Rakkaat seurakuntalaiset. Olemme kokoontuneet ottamaan käyttöön – –. Raamatussa 
meitä kehotetaan ottamaan kiittäen vastaan kaikki Jumalan hyvät lahjat. Näin teemme, 
kun tämä – – siunataan Jumalan sanalla ja rukouksella. 

Psalmi 
Rukoushetken rakenteen kohta 3. 

 Antifoni 
Mahtavilla teoilla sinä, Jumalamme, vastaat meille, 
sinä siunaat ja autat meitä. 

Ps. 65:6 

 Psalmi 
Sinua, Jumala, me ylistämme Siionissa! 
Me täytämme lupaukset, 
jotka annoimme sinulle, 
  sillä sinä kuulet rukouksen. 
  Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat. 
Syntimme ovat meille liian raskaat, 
mutta sinä annat ne anteeksi. 
  Autuas se, jonka sinä valitset! 
  Hän saa tulla luoksesi ja asua pyhäkössäsi. 
Ravitse meidät huoneesi antimilla, 
temppelisi pyhyydellä! 
  Mahtavilla teoilla sinä, Jumalamme, vastaat meille, 
  sinä siunaat ja autat meitä. 



 

 98

Sinuun luottavat kaikki maan ääret 
ja kaukaiset meren rannat. 

Ps. 65:2–6 

 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. 

Ap. t. 1:12–14 

Opetuslapset palasivat Jerusalemiin ja menivät siellä siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut 
heidän kokoontumispaikkansa: Pietari, Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippus, Tuomas, 
Bartolomeus, Matteus ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon Kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. 
He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä 
Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. 

 
Ef. 2:19–22 

Te ette enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan 
kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat 
ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se 
kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä 
Jumalan asumukseen. 

 
Hepr. 3:4–6 

Jokainen talo on jonkun rakentama, mutta Jumala on rakentanut kaiken. Mooses oli kyllä 
uskottu »kaikissa hänen huoneensa asioissa», mutta silti vain palvelija, elävä todiste siitä, 
mitä Jumala oli myöhemmin puhuva. Kristus sen sijaan on Poika, jonka haltuun on uskottu 
Jumalan koko rakennus. Tämä rakennus olemme me, kunhan loppuun saakka säilytämme 
rohkeutemme ja luottavaisin ja iloisin mielin tuomme julki toivomme. 

 
1. Joh. 4:9–12 

Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa 
maailmaan, antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet 
Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme 
sovitukseksi.  

Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. 
Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy 
meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. 

 

Matt. 18:1–5, 10 
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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.  

Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä 
saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.» 

 

Luuk. 19:1–10 

Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli 
publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei 
pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa 
edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. 
Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi: »Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään 
minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi.»  

Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he 
sanoivat paheksuen: »Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen.» Mutta Sakkeus sanoi 
Herralle kaikkien kuullen: »Herra, näin minä teen: puolet omaisuudestani annan köyhille, ja 
keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin.» Sen kuultuaan Jeesus 
sanoi häneen viitaten: »Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin 
Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja 
pelastamaan.»  

 Rukousjakso 
Rukoushetken rakenteen kohta 8.  

Siunaaminen 
P Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä ja ✢ Poika ja Pyhä Henki, tämän – – ja kaikki, 

jotka tänne tulevat. 

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

vaiheissa. Sinun hyvyyttäsi on tämä – –. Me kiitämme kaikista niistä ihmisistä, jotka 
ovat olleet suunnittelemassa, rakentamassa ja kaunistamassa sitä. Muista heitä 
armossasi. 

 Anna niiden, jotka kokoontuvat tänne, kokea yhteyttä sinuun ja toisiinsa. Vahvista heitä 
sanallasi. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. 


