Herran 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.
Amen.

Päätösmusiikki
esim. virsi 307, 341, 388, 563 tai vanhukselle muita mieleisiä virsiä ja
hengellisiä lauluja.

Mikäli vainajan omaisia on läsnä saattohartaudessa, toimitettu rukoushetki voidaan
antaa omaisille muistoksi.
Saattohartauden toimitti

______________________________
päiväys ja paikka

______________________________
allekirjoitus

Vanhuksen saattohartaus

Saattohartauden kaava perustuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
Kirkollisten toimitusten kirjaan, joka on hyväksytty vuonna 2003.

Porin seurakuntien sairaalasielunhoito

Vanhuksen saattohartaus
eli rukoushetki vanhuksen kuoltua pidetään hänen kodissa, hoitokodissa tai sairaalassa. Rukoushetken johtaa henkilökuntaan kuuluva, joku vainajan omaisista ja läheisistä tai seurakunnan työntekijä.
Valkoisella liinalla peitetylle pöydälle voidaan asettaa Raamattu ja risti tai krusifiksi
sekä mahdollisesti sytyttää kynttilä. Vainajan rinnalle voidaan asettaa kukkia.

Alkuvirsi
esim. virsi 30, 338, 396, 526 tai vanhukselle muita mieleisiä virsiä ja hengellisiä lauluja.

Alkusiunaus
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Psalmi 71: 1, 3, 5-6, 9, 17-18, 20-23 Vanhuksen
rukous
Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Sinä, joka tahdot pelastaa minut, sinä olet
minun kallioni ja vuorilinnani. Sinä olet minun toivoni, Herra, Herra, minun
turvani nuoruudesta asti. Syntymästäni saakka olet ollut tukeni, siitä saakka
kun kohdusta minut päästit. Älä hylkää minua nyt vanhuuden päivinä, älä
jätä, kun voimani uupuvat.
Jumala, sinä olit opastajani jo kun olin nuori, ja tähän päivään asti olen saanut kertoa ihmeistäsi. Kun nyt olen vanha ja harmaapäinen, älä hylkää minua, Jumala. Minä julistan tuleville polville kätesi mahtia ja tekojesi suuruutta.
Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut, syvyyksistä sinä minut nostat.
Kohota minut takaisin kunniaan ja lohduta minua jälleen, niin lyyrani sävelin
saan ylistää sinun totuuttasi, Jumala ja harppuni kielillä kiittää sinua. Minun
huuleni avautuvat ilohuutoon. Minä laulan sinulle kiitosta, koska sinä lunastit minut.
tai

Psalmi 23 Herra on minun paimeneni
Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille
niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa
minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä
olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.
Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran
huoneessa päivieni loppuun asti.

Rukous
Elävä Jumala, olet luvannut kantaa meitä vanhuuteemme saakka.
Me haluamme siunata __________ (nimi), itsemme ja toinen toisemme sinun
haltuusi. Anna iäisen valosi loistaa hänelle. Jätämme hänet sinun armosi
syliin, sinun, joka olet hänet luonut, häntä aina rakastanut ja hänet ainoana
tuntenut salatuimpaan saakka.
(mukaellen Rukousten kirjasta 2012)

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.
Amen.

Ristinmerkki ja kasvojen peittäminen
Herra antakoon sinulle iankaikkisen levon, ikuinen valo sinua valaiskoon.
Rukoushetken johtaja tekee ristinmerkin vainajan otsaan ja lausuu:

Pyhät enkelit johtakoot sinut ikuiseen elämään.
(Mikäli vainaja on arkussa, rukoushetken johtaja voi peittää vainajan kasvot liinalla tai
pyytää jotakuta lähiomaista tekemään sen).

