Koulun tai oppilaitoksen
siunaaminen
Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan koulu tai muu oppilaitos.
Rukoushetken johtaa pappi.

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

– alkuvirsi (rukoushetken rakenteen kohta 1): 484 tai 488
– vastaus (kohta 5): 489
– kiitosvirsi (kohta 8): 135, 329 tai 332

Johdantosanat
Rukoushetken rakenteen kohta 2.

P Rakkaat ystävät. Olemme kokoontuneet tänne – – (koulun/oppilaitoksen nimi) kiittämään
Jumalaa, kaikkien lahjojen antajaa, ja kuulemaan hänen sanaansa. Pyydämme hänen
siunaustaan tälle koululle/oppilaitokselle ja kaikille niille, jotka täällä työskentelevät.

Psalmi
Rukoushetken rakenteen kohta 3.

Sinun hyvyytesi, Herra, täyttää maan.
Opeta minut tuntemaan käskysi!
Herra, hyvin sinä olet palvelijallesi tehnyt,
olet tehnyt sanasi mukaan.
Anna minulle tietoa, anna oikeaa ymmärrystä,
minä turvaan sinun käskyihisi.
Minä kuljin harhateitä, kunnes jouduin nöyrtymään.
Nyt olen kuuliainen, elän ohjeittesi mukaan.
Herra, sinä olet hyvä, sinun tekosi ovat hyvät.
Opeta minut tuntemaan määräyksesi!
Ps. 119:64–68

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.
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1. Moos. 2:8–9, 15

Herra Jumala istutti puutarhan itään, Eedeniin, ja sinne hän asetti ihmisen, jonka oli tehnyt.
Herra Jumala kasvatti maasta esiin kaikenlaisia puita, jotka olivat kauniita katsella ja
joiden hedelmät olivat hyviä syödä, ja paratiisin keskelle hän kasvatti elämän puun sekä
hyvän- ja pahantiedon puun.
Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä.
Sananl. 2:2–6

Herkistä korvasi kuulemaan viisautta,
avaa sydämesi ymmärrykselle,
pyydä tietoa avuksi,
korota äänesi ja kutsu ymmärrystä.
Etsi sitä kuin hopeaa,
tavoittele niin kuin kätkettyä aarretta.
Silloin tajuat, mitä on Herran pelko,
opit, mitä on Jumalan tunteminen,
sillä viisaus tulee Herralta,
hän antaa tiedon ja ymmärryksen.
1. Kor. 3:6–9

Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Istuttaja ei siis ole mitään, ei
myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija
ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me olemme
Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus.

Luuk. 2:41–52

Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kun Jeesus oli
tullut kahdentoista vuoden ikään, he taas juhlan aikaan matkasivat sinne, niin kuin tapa oli.
Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät paluumatkalle, mutta poika jäi vanhempien huomaamatta
Jerusalemiin. Nämä luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan,
ennen kuin alkoivat haeskella häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun he eivät
löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin jatkaen etsintäänsä.
Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä,
kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, ihmettelivät
hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. Hänet nähdessään vanhemmat
hämmästyivät kovasti, ja hänen äitinsä sanoi: »Poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja
minä olemme etsineet sinua, ja me olimme jo huolissamme.» Jeesus vastasi heille: »Mitä te
minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla Isäni luona?» Mutta he eivät
ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti.
Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuuliainen. Kaiken,
mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta;
Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä.
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Rukousjakso
Rukoushetken rakenteen kohta 8.

[Siunaaminen]
P

Jumala on hyvyydessään antanut meille oppimisen lahjan. Siunatkoon kolmiyhteinen
Jumala, Isä ja (✢) Poika ja Pyhä Henki, tämän koulun ja täällä tapahtuvan opiskelun.

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 koulu. Me kiitämme kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat olleet
sitä suunnittelemassa, rakentamassa ja kaunistamassa. Muista heitä armossasi. Varjele,
ettei mikään tuottaisi tälle koululle eikä sen toiminnalle vahinkoa.
Siunaa se työ, jota täällä tehdään. Suo, että oppilaat viihtyisivät täällä, haluaisivat oppia
ja valmistuisivat tulevaisuuden tehtäviin. Anna opettajille ja henkilökunnalle viisautta,
voimia, kärsivällisyyttä ja työn iloa. Suo, että sanasi ja pyhät käskysi olisivat opastajina
kasvatustyössä. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
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