
HAUTAAN SIUNAAMINEN SELKOMUKAUTUS  
virikemateriaalia hautaan siunaamiseen 
mukautetut osat sinisellä, voidaan muokata käyttötilanteen mukaan 
 
 

I JOHDANTO 

1. Virsi 

2. Alkusiunaus 

    P  Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
    S  Aamen. 
 P Herra olkoon teidän kanssanne. 
 S Niin myös sinun henkesi kanssa. 
 
3. Johdantosanat 
 Hyvät omaiset, saattoväki.  
       Olemme teille läheisen ihmisen  

arkun äärellä. 
       Luotamme Jumalaan elämässä ja kuolemassa.  
      Jätämme NN:n hyvän Jumalan käsiin.  
       Jeesus on voittanut kuoleman.  
       Me uskomme ylösnousemukseen. 
       Siksi voimme nyt olla rauhassa  

ja turvallisin mielin.  
 
 4. Yhteinen rippi 
  Synnintunnustus 

Synninpäästö 
 
 5. Psalmi 
 
6. Rukous 
    P Rukoilemme. 
                          1. Kaikkivaltias Jumala. 
                              Poikasi Jeesus Kristus on voittanut kuoleman. 
                              Sinä olet antanut meille iankaikkisen elämän.  
                              Lohduta meitä surussamme. 
                              Auta meitä ymmärtämään,  
                              ettei kuolema eikä elämä erota Kristuksen rakkaudesta. 
                              Kuule rukouksemme Jeesuksen Kristuksen,  
                              meidän Herramme tähden. 
 
                         2. Jeesus Kristus. 
                              Sinä synnyit ihmiseksi,  
                              elit ja kuolit ihmisenä. 
                              Sinä nousit kuolleista. 
                              Siksi me uskomme ylösnousemukseen. 



                              Me jätämme NN:n sinun käsiisi. 
                              Anna lohdutus suruumme. 
                              Auta meitä. 
                              Me ylistämme sinua, Jeesus Kristus, 
                              kuoleman voittaja  
       ja uuden elämän antaja.  
          S                  Aamen. 
 
 
II SANA 
 
7. Raamatunluku ja puhe 
 
TAI 
 
Raamattumeditaatio 
 
 
III SIUNAAMINEN 
 
 8. Uskontunnustus 
 
9. Siunaussanat 
     P Uskomme, että Jeesus Kristus on ylösnoussut.   
         Nousemme siunaamaan NN:n (koko nimi).    
         

NN (etunimet), 
         maasta sinä olet tullut, 
        maaksi sinun pitää jälleen tulla. 
         Jeesus Kristus, Vapahtajamme,  
         herättää sinut viimeisenä päivänä. 
    TAI 
        NN (etunimet), 
        Jumala, Isämme, on sinut luonut. 
        Saat levätä hänen sylissään/käsissään.  
       Jeesus Kristus, Vapahtajamme,  
        herättää sinut viimeisenä päivänä. 
 
       10. Virsi 
 
11. Rukous 
       P Rukoilemme. 
        Pyhä Jumala. 
       Jätämme NN:n sinun käsiisi.  
        Ole hänelle armollinen.  
        Anna NN:lle (etunimet) iankaikkinen elämä. 

Kiitos yhteisestä elämästä. 
        Surun keskellä luotamme sinuun  



ja rukoilemme:  
        Tue ja lohduta meitä.  

Ole meitä lähellä surussamme. 
        Poista pelkomme ja syyllisyytemme.  
        Anna meille luottamus siihen,  

että saamme sinulta avun ja voiman. 
        Jumala, anna meille pääsiäisen ilo  

ja ylösnousemuksen toivo. 
        Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,  
        meidän Herramme tähden.  
       S Aamen. 
 
12. 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 
 
13. 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. 
 
14. Päätösmusiikki 
 
 15. Rukous haudalla 
           P    Kaikkivaltias Jumala,  

taivaallinen Isä. 
      Uskomme NN:n sinun käsiisi. 



                         Laskimme hänen ruumiinsa hautaan. 
                         Auta meitä muistamaan,  
                         että Jeesuskin lepäsi haudassa. 
                         Ota pois kuoleman pelko 

ja anna elämän rohkeus.  
Vie meidät ylösnousemukseen  

                        ja ikuiseen elämään. 
                         Kuule meitä rakkautesi tähden. 
                                 S     Aamen. 
 
 


