
AVIOLIITTOON VIHKIMINEN SELKOMUKAUTUS  
virikemateriaalia avioliittoon vihkimiseen 
mukautetut osat sinisellä, voidaan muokata käyttötilanteen mukaan 
 
I Johdanto 
 
1. Johdantomusiikki 
 
2. Alkusiunaus  
P     Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
    S     Aamen, aamen, aamen. 

P    Herra olkoon teidän kanssanne. 
S     Niin myös sinun henkesi kanssa. 

 
3. Johdantosanat 
    P  Olemme Jumalan edessä. 

MM ja NN, tässä te haluatte  
solmia avioliiton. 
Kuulemme Raamatun sanaa ja  
pyydämme avioliitollenne  
Jumalan siunausta. 

  
 4. Psalmi 
 
5. Rukous 
    P Rukoilemme. 
 Hyvä Jumala, sinä olet rakkaus. 
 Sinä loit ihmisen mieheksi ja naiseksi. 
 Kiitos, että MM ja NN ovat löytäneet toisensa. 
 Kiitos avioliiton lahjasta. 
 Siunaa MM:ää ja NN:ää, 
 auta heitä rakastamaan toisiaan. 
 Kuule rukouksemme. 
      S Aamen. 
 
 
II Sana 
 
6. Raamatunluku 
 
7. Puhe 
 
 
III Vihkiminen 
 
8. Kysymykset 
    Pappi kysyy sulhaselta: 

Jumalan edessä ja  
tämän seurakunnan (näiden todistajien) läsnä ollessa  
kysyn sinulta, MM (koko nimi),  
tahdotko ottaa NN:n (koko nimi) aviovaimoksesi,  
olla hänelle uskollinen ja  



rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä,  
aina kuolemaan asti? 

     Vastaus: 
                  Tahdon. 
 
     Pappi kysyy morsiamelta: 

Jumalan edessä ja  
tämän seurakunnan (näiden todistajien) läsnä ollessa  
kysyn sinulta, NN (koko nimi),  
tahdotko ottaa MM:n (koko nimi) aviomieheksesi,  
olla hänelle uskollinen ja  
rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä,  
aina kuolemaan asti? 

     Vastaus: 
Tahdon. 

  
9. Sormusrukous 
    P Tämä sormus on M:n ja N:n avioliiton merkki.  

Rukoilemme heidän avioliittonsa puolesta. 
 

Kaikkivaltias Jumala,  
sinä olet rakkaus. 
Siunaa M:n ja N:n avioliittoa.  
Auta heitä pysymään uskollisina 
ja palvelemaan toisiaan.  
Anna heidän olla kiitollisia  
yhteisestä elämästään. 
Kuule rukouksemme. 

     S Aamen. 
 
 10. Sormuslupaukset 
 
11. Avioliiton vahvistaminen ja aviopuolisoiden siunaaminen 
       Avioliiton vahvistaminen 
       P  Te olette nyt ottaneet toisenne aviopuolisoiksi.  

Olette tunnustaneet sen julkisesti  
Jumalan edessä ja  
tämän seurakunnan (näiden todistajien) läsnä ollessa.  
Vihkisormus on annettu  
avioliittonne merkiksi.  
Sillä valtuutuksella,  
joka minulle on annettu,  
vahvistan teidän liittonne ja  
julistan teidät aviopuolisoiksi. 

 
       Aviopuolisoiden siunaaminen        
       P Siunatkoon teitä kolmiyhteinen Jumala,  

Isä ja (+) Poika ja Pyhä Henki. 
 

TAI 
 

Siunatkoon teitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala,  



Isä ja (+) Poika ja Pyhä Henki. 
 

TAI 
 

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo (+),  
Jumalan rakkaus ja  
Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne. 

 
         S  Aamen. 
 
 12. Virsi 
 
13. Yhteinen esirukous 
       P/E Rukoilemme. 

Pyhä Jumala. 
Siunaa M:n ja N:n rakkaus. 
Auta heitä kaikissa elämän vaiheissa  
luottamaan toisiinsa ja sinuun. 
Opeta heitä pyytämään ja antamaan anteeksi.  
Varjele heitä kaikelta pahalta. 
Rukoilemme M:n ja N:n läheisten puolesta.  
Anna heidän elämäänsä rakkautta,  
iloa ja rauhaa. 
Johdata meidät kaikki taivaan kotiin. 
Kuule rukouksemme.  

         S  Aamen. 
 
 14. Isä meidän 
       S    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. 

 
 
IV Päätös 
15. Siunaus 
      P   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. 
       S   Aamen, aamen, aamen. 
 
       16. Lähettäminen 
 P Lähtekää rauhassa ja  
  palvelkaa Herraa iloiten. 
 
17. Päätösmusiikki 
 
 
 


