
Rukous parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan

1. Aloitusmusiikki

2. Alkusiunaus: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

3. Johdantosanat: Te olette päättäneet jakaa elämänne toistenne kanssa. Olemme 
kokoontuneet rukoilemaan teidän yhteisen elämänmatkanne puolesta.

4. Psalmi
Rajaton on Jumalan rakkaus,
iäti on hän meille uskollinen. [Ps. 117:2]
Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, 
äitini kohdussa olet minut punonut.
Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. 
Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, 
mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. 
Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu.
Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. [Ps. 139:13-16]
Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Rajaton on Jumalan rakkaus,
iäti on hän meille uskollinen. [Ps. 117:2]

5. Rukous
Jumala anna ___________ ja ___________ jakaa elämänsä toistensa kanssa. Anna 
heille voimaa rakastaa toisiaan, pitää toisistaan huolta ja kulkea toistensa rinnalla 
halki tämän elämän. Anna heidän yhteisen taipaleensa tulla siunaukseksi heille ja 
heidän läheisilleen. Aamen.

6. Raamatunluku
Saarn. 4:9-12 
Kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan. Jos he 
kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatuu − häntä 
auttamassa ei ole ketään. Ja jos kaksi makaa yhdessä, on molemmilla lämmin, mutta 
kuinka yksinäisellä voisi olla lämmin?  Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, 
mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti. 

1Kor 13:1-8,13
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, 
olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen 
lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi 
kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi 
mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin 
polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. 

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei 
pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei 
muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. 
Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei 
koskaan katoa. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä 
on rakkaus. 

7. Puhe

8. Parin oma rukous (pari voi ottaa toisiaan kädestä kiinni) kumpikin vuorollaan:
Jumala, rakkauden lähde, kiitän Sinua _________ ; siitä huolenpidosta ja lämmöstä, 
jota ________ tuo elämääni. Rukoilen, että rakkautemme saa kestää, syventyä ja 
kasvaa. Anna minulle voimia tässä tehtävässä. Aamen.

9 Yhteinen esirukous
Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala. Ellet sinä rakenna taloa, rakentajat näkevät 
turhaan vaivaa. Liitä nämä kaksi toisiinsa rakkaudella ja pyhitä heidän 
kumppanuutensa nimesi kunniaksi. Auta heitä rakentamaan koti, jossa usko, toivo ja 
rakkaus vallitsevat. Anna heille Pyhä Henkesi, niin että he sinun siunaaminasi 
eläisivät rauhassa. Auta heitä kilvoittelemaan uskossa ja vie heidät kerran taivaan 
kotiin. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.

10. 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.

11. 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.✢

12. Lähettäminen: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toisianne iloiten.

13. Päätösmusiikki


