Avioliiton solmiminen

Aina armoa ajasta autuuteen

Siunausta avioliiton matkallenne!
Ihmisen elämässä on enemmän arkea kuin juhlaa. Avioliiton solmiminen on eräs elämän
kohokohta ja juhlan aihe. Kun avioliiton lupaukset annetaan Jumalan edessä, halutaan
yhteiselle elämälle pyytää Hänen siunaustaan.

Avioliiton esteiden tutkinta ja
esteettömyystodistus
Avioliittoon aikovien on yhdessä henkilökohtaisesti pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa
viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää.
Avioliiton esteitä ovat mm. alaikäisyys ja
voimassa oleva avioliitto. Avioliiton esteiden
tutkinnan voi suorittaa se evankelisluterilainen
tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen
vihittävistä kuuluu. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee pyytää esteidentutkintaa kirkkoherranvirastosta, sillä maistraatin suorittamaan
avioliiton esteiden tutkintaan ei sisälly
kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja.

puolesta. Kihlapari sukulaisineen on tervetullut osallistumaan tähän jumalanpalvelukseen.

Kirkollisen vihkimisen
edellytykset
Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että
sekä morsian että sulhanen ovat rippikoulun
käyneitä evankelisluterilaisen kirkon jäseniä
tai toinen on rippikoulun käynyt evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja toinen kuuluu
muuhun kristilliseen kirkkokuntaan.
Samaa sukupuolta olevien avioliitto on
mahdollista solmia vain maistraatissa, mutta
siihen liittyvä esteiden tutkinta voidaan tehdä
myös seurakunnassa.

Vihkimisen tulee tapahtua neljän kuukauden
kuluessa todistuksen antamisesta.

Toimituskeskustelu ja
vihkiharjoitus

Kuulutukset −
nimien lukeminen
jumalanpalveluksessa

Pappi keskustelee avioliittoon aikovien kanssa
rakkaudesta ja avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Samassa yhteydessä avioliittoon
aikovat ilmoittavat, ottavatko he käyttöön
yhteisen sukunimen tai yhdistelmänimen vai
säilyttävätkö avioliitossa omat nimensä.

Kihlapari voi itse päättää ja kertoa kirkkoherranvirastoon, ilmoitetaanko heidän avioliittoaikomuksensa seurakunnan jumalanpalveluksessa tai muissa kirkollisissa ilmoituksissa.
Kun kihlaparin nimet − niin sanotut kuulutukset − luetaan sunnuntain jumalanpalveluksessa, seurakunta rukoilee aiotun avioliiton

Vihkitoimitusta voi myös harjoitella papin ja
kanttorin kanssa etukäteen, ja mukana voi olla
muitakin henkilöitä, joilla on jokin tehtävä

”Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus.
Mutta suurin niistä on rakkaus.”

vihkitilaisuudessa. Harjoituksen tarkoituksena
on, että hääpari voisi keksittyä juhlansa sisältöön ja nauttia siitä.

Kirkollinen vihkiminen
Kirkolliseen vihkimiseen sisältyvät sekä
avioliiton juridinen solmiminen että Jumalan
siunauksen pyytäminen. Siitä syystä kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan seurakunnan
jumalanpalvelus, joka etenee papin johdolla.
Vihkitilaisuus alkaa musiikilla, usein häämarssilla, jonka aikana vihkipari saapuu alttarille tai muulle vihkipaikalle.
Alkumusiikin jälkeen tulevat siunaus ja
johdantosanat. Niiden jälkeen seuraavat
rukous ja Raamatun jakeet, joista hääpari sopii
yhdessä vihkipapin kanssa.
Näitä seuraa papin vapaamuotoinen puhe.
Vihkimisessä esitettävät kysymykset hääpari
voi itse valita kahdesta vaihtoehdosta.
Tärkeintä on, että molemmat puolisot vastaavat selkeästi tahtovansa. Vastausten jälkeen
tulee papin lukema sormusrukous. Vaimon
tai molempien puolisoiden vasemman käden
nimettömään pujotetaan sormus avioliiton
merkiksi. Toimitukseen voidaan lisätä
sormuslupausten antaminen ennen sormusten

pujottamista. Sen jälkeen seuraa avioliiton
vahvistaminen ja aviopuolisoiden siunaaminen. Vihkimisen jälkeen kaikki läsnä olevat
rukoilevat parin puolesta. Lopuksi pappi
onnittelee avioparia ja antaa heille
seurakunnan häälahjana vihkiraamatun.
Hääpari poistuu päätösmusiikin saattamana.
Toimituksessa käytetään siihen sopivaa
musiikkia ja kaavaan kuuluvana ainakin yhtä
virttä. Vihkipari sopii kanttorin kanssa häämusiikista etukäteen.

Avioliiton siunaaminen
Maistraatissa solmittu avioliitto voidaan
siunata kirkossa evankelisluterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa avioliittoon vihkimistä.

Samaa sukupuolta olevien
avioliiton rukous
Kirkollinen vihkiminen avioliittoon ei tällä
hetkellä ole mahdollista samaa sukupuolta
oleville. Aviopuolisot voivat kuitenkin järjestää
rukoushetken liittonsa puolesta.
Rukous on kristittyjen tapa pyytää Jumalan
siunaustaan elämän eri vaiheissa ja jäädä hänen
rakastavan katseensa alle.
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Kirkkoherranvirasto
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