Naimisiin……

OPAS VIHKIPAREILLE

PARKANON SEURAKUNTA¤

Ajatuksia vihkimisestä ja avioliitosta
Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on siunauksen
pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa
Jumalan huolenpitoon.
Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole
kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.
Avioliitto perustuu parin valintaan ja päätökseen. Ilmaistessaan
tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon
ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä
onnellinen.
Kirkollinen vihkiminen välittää Jumalan lahjan ja siunauksen
vihkiparille. Avioliittoon vihkiminen on rukousta, siunausta ja
evankeliumin julistamista.
Rakkaus on tunne. Rakkaus ilmenee tahtona elää yhdessä ja
palvella toinen toistaan sekä muita perheenjäseniä. Rakkaus tuntuu
kuin näkymättöminä säikeinä kahden ihmisen välillä. Yhtä tärkeää
kuin saada rakkautta on antaa sitä. Rakkaus vaatii huolenpitoa
kasvaakseen.
Avioliitto on kahden ihmisen tietoinen valinta ja päätös. Avioliitto
on syvimmältä olemukseltaan lahja, joka saadaan. Avioliittoa
solmiessa molemmilta kysytään ja kummankin suostumus
tarvitaan, että avioliittoon voidaan vihkiä. Molemmat lupaavat ja
kumpikin sitoutuu. Sitoutuminen on tahtomista ja mielialoista
riippumaton valinta pysyä yhdessä. Avioliitto on suoja, jonka
suojissa läheisyydellä ja rakkaudella on aikaa ja tilaa kasvaa.
”Sillä rakkaus on väkevämpi
kuolemaa. Sitä eivät suuret
vedetkään voi sammuttaa, sillä
rakkaus on lahja Jumalan.” Pekka
Simojoki

MIHIN OTETAAN YHTEYTTÄ?
Vihkimisestä voi sopia ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon
tai suoraan siihen pappiin, jota toivotaan vihkipapiksi.
KUULUTUKSET
Ennen vihkimistä täytyy vihkiparin jättää kuulutus – eli
virallisemmin avioliiton esteiden tutkintapyyntö. Pyynnön voi
tehdä jommankumman kihlakumppanin kotiseurakunnan
kirkkoherranvirastossa tai maistraatin kautta. Maistraatissa
mahdollista tehdä myös netissä. Pyyntö täytyy lain mukaan jättää
vähintään viikkoa ennen aiottua hääpäivää. Todistuksen asiasta saa
siis aikaisintaan seitsemäntenä päivänä pyynnön jättämisen
jälkeen. Kuulutukset ovat voimassa neljä kuukautta.
Jos kihlakumppani on ulkomaalainen, kannattaa pyyntö jättää
hyvissä ajoin, koska erilaisten todistusten saaminen voi kestää jopa
viikkoja. Kuulutukset tavallisesti luetaan erikseen sovittavan
messun esirukouksessa, jossa myös rukoillaan tulevan vihkiparin
puolesta.
KIRKOLLISEN AVIOLIITON
EDELLYTYKSET
Vihkipari voidaan vihkiä kirkollisesti, jos
kumppanit ovat rippikoulunkäyneitä
kirkon jäseniä. Kirkollinen vihkiminen
onnistuu myös siinä tapauksessa, että vain
toinen on luterilaisen kirkon jäsen, mutta
Kuva: Klaus Myllymäki
toinenkin kumppaneista kuuluu johonkin kristilliseen kirkkoon.

PAPPI JA KANTTORI
Vihkiparilla on oikeus pyytää vihkipapiksi toivomaansa
seurakunnan virassa olevaa pappia, joka on työvuorossa. Mikäli
vihkipari haluaa vihkijäksi jonkun muun kuin seurakunnan virassa
olevan papin, heidän täytyy ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen
pappiin. Sama koskee myös kanttoria. Seurakunta huolehtii
automaattisesti kanttorin varauksen silloin, kun häitä vietetään
kirkossa. Oman seurakunnan papin ja kanttorin palvelut ovat
luonnollisesti maksuttomia. Ennen
vihkitoimitusta sovitaan papin kanssa
harjoittelu, jossa toimitus käydään yhdessä
läpi.
VIHKIKAAVA
Vihkikaava löytyy osoitteesta
evl.fi/avioliitto
VIHKITOIMITUS
Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa,
vihkiparin kotona tai jossakin muussa
sopivassa paikassa. Kirkollinen vihkiminen
on aina luonteeltaan jumalanpalvelus, jossa
varsinaisen vihkitoimituksen lisäksi
luetaan Jumalan sanaa sekä rukoillaan
vihkiparin sekä heidän tulevaisuutensa
Kuva: Klaus Myllymäki
puolesta. Vihkiminen voidaan toimittaa myös ns. morsiusmessuna,
jolloin toimitukseen sisältyy myös ehtoollinen. Ehtoollinen
voidaan jakaa koko hääväelle tai pelkästään vihkiparille.

Kirkossa tapahtuvaa vihkimistä suunniteltaessa on hyvä muistaa,
että jokainen kirkko on sellaisenaan valmis pyhiä toimituksia
varten. Seurakunta huolehtii alttarikukat ja -kynttilät. Jos kirkkoon
halutaan muuta koristelua, häiden järjestäjä huolehtii siitä.
PIENIMUOTOINEN VIHKIMINEN
Vihkiminen kirkossa voidaan järjestää hyvin yksinkertaisestikin.
Pienimuotoisimmillaan riittää, kun paikalla on pappi, vihkipari ja
kaksi todistajaa. Vihkiminen voidaan toimittaa seurakunnan tiloissa
niinkin, että todistajina ovat seurakunnan työntekijät eli yleensä
kanttori ja suntio. Kirkollinen vihkiminen voi tapahtua myös
arkipäivänä. Tällöin vihkiminen voi onnistua hyvinkin lyhyellä
varoitusajalla. Lisäksi seurakunnassamme järjestetään kerran tai
kaksi vuodessa vihkitapahtuma, jolloin kirkossa vihitään
pienimuotoisesti vihkipareja puolen tunnin välein.
VIHKITOIMITUKSEN MUSIIKKI
Toimituksen musiikista tulee olla etukäteen yhteydessä kanttorin
kanssa. Hänen kanssaan voi neuvotella häämarssista, virsistä sekä
mahdollisesta muusta musiikista. Vihkitoimituksen musiikkia
suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon toimituksen
jumalanpalvelusluonne. Jos suunniteltu musiikkikappale
mietityttää, kannattaa asiasta keskustella kanttorin kanssa.
Kannattaa myös huomata, että eri seurakunnissa käytännöt
musiikin suhteen vaihtelevat.
Oheiselta sivustolta löytyy musiikkiehdotuksia ja ohjeita valintaan.
( haamusiikki.info)

KIRKOSSA
Lähisukulaiset istuvat etupenkeissä -morsiamen suku ja ystävät
vasemmalla, sulhasen suku ja ystävät oikealla puolella takaapäin
katsottuna. Alttarille mennessä vihkipari kävelee rinnakkain, ja
vihkimisen ajan morsian on sulhasen vasemman käden puolella.
Jos morsiamen isä tai joku muu sukulainen saattaa morsiamen
vihille, morsian kävelee saattajan oikean käden puolella ja pitää
kevyesti kiinni saattajan käsivarresta. Sulhanen odottelee kirkon
etuosassa ja lähtee häämarssin alkaessa morsianta vastaan. Kirkon
keskivaiheilla saattaja luovuttaa morsiamen sulhaselle. Vihkimisen
jälkeen pappi onnittelee avioparia ja antaa heille seurakunnan
lahjana vihkiraamatun.
Sulhanen ja morsian
kääntyvät
seurakuntaan päin, nyt
morsian sulhasen
oikealla puolella
poistuessaan alttarilta.

AVIOLIITON SIUNAAMINEN
Jos avioliitto on toimitettu siviilivihkimisenä, se voidaan
jälkeenpäin siunata kirkollisesti. Toimitus on hyvin samantapainen
kuin kirkollinen vihkiminenkin, avioliiton siunaamisessa (vihkiosa)
sormusrukous ja sormusten vaihto jäävät pois.

MORSIAMEN JA SULHASEN PUKEUTUMINEN

Morsiamen hääpuku on usein valkoinen tai vaalea. Hiuksilleen
morsian voi halutessaan valita hunnun, hatun, kukkakoristeen tai
kruunun. Sekä vapaamuotoinen juhla- tai housuasu mm.
pienimuotoisissa vihkimisissä on mahdollinen vaihtoehto.
Sulhanen pukeutuu tavallisesti mustaan, tummanharmaaseen tai
tummansiniseen pukuun, valkoiseen paitaan ja solmioon. Sulhanen
voi käyttää frakkia myös päivällä. Kokonaisvaikutelma morsiamen
puvun kanssa on hyvä ottaa huomioon. Häätavoista on saatavissa
yksityiskohtaista tietoa erilaisista käytösoppaista.
HÄÄJUHLA
Kirkosta hääjuhlataloon siirtyvät ensim mäisinä morsiuspari ja häitten
järjestäjät. Vieraat onnittelevat vihkiparia, ja vihkiparin vanhemmat
ottavat vieraat vastaan. Kirkossa onnitteleminen ei ole
suositeltavaa, sillä varsinkin kesälauantaisin vihkimisiä on useita
samassa kirkossa. Vihkikuvassa käyminen on syytä järjestää niin,
että vieraiden ei tarvitse odotella juhlan päähenkilöitä. Pappia ja
kanttoria varattaessa on hyvä esittää toivomus, mikäli heidän
odotetaan osallistuvan hääjuhlaan.

VALOKUVAUS
Kirkossa valokuvaamiseen kannattaa sopia yksi kuvaaja, joka kuvaa
tilaisuuden, vihkitilaisuuden rauhoittamiseksi. Muut kuvaajat
voivat kuvata omalta paikaltaan.

”Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane
sinetiksi ranteesi nauhaan.” Laul. l. 8:6

VIHKIPARIN
MUISTILISTA

RUKOUS YHTEISELLE MATKALLENNE
Kiitos Jumala, että saan vapaasta halustani kuulua
puolisolleni ja hän minulle. Auta minua suojaamaan
tahdollani rakkauttamme.
Kiitos Jumala, että tunteet auttavat tuntemaan
puolisoani ja itseäni. Auta, kun menen tunteitteni
kanssa lukkoon.
Kiitos Jumala, että olet luonut ihmiselle lämpöisen
ihon ja antanut koskettamisen lahjan. Auta meitä
läheisyyteen, kun olemme etäällä toisistamme.
Jumala, auta ettemme hukkuisi riitoihimme. Laita
suulleni vartija, etten loukkaisi puolisoani hänen
arimmissakaan asioissa.
Jumala, auta minua puhumaan ja anna minulle
kuulevat korvat.
Auta luopumaan lapsenomaisesta toiveesta, että
puolisoni lukee ajatukseni ilman sanojani.
Jumala, auta minua luopumaan yrityksestäni muuttaa
puolisoani.
Auta osoittamaan rakkautta ilman vaatimuksia. Jumala,
rohkaise minua luottamaan ja olemaan luottamuksen
arvoinen. Auta uskomaan parisuhteemme
mahdollisuuksiin silloinkin, kun ne ovat vasta idullaan.
Jumala, anna minulle voimaa pyytää ja antaa anteeksi
ilman ehtoja. Varjele katkeruudelta ja
välinpitämättömyydeltä. Anna terve omatunto.
Kiitos Jumala, että meillä on mahdollisuus elää sinun
rakkautesi suojassa.
Anna rakkautemme vahvistua.
Aamen.
Siunausta avioliittoonne
PARKANON SEURAKUNTA¤
Kirkkopolku 3
39700 Parkano
kotisivu: www.parkanonseurakunta.fi

• esteiden tutkinta,
todistus vihkijälle
•papin, kanttorin ja
vihkipaikan varaaminen
•kahden todistajan
pyytäminen vihkipaikalle
•vihkisormus
•päätös sukunimestä
•virsien ja musiikin
valinta kanttorin kanssa
•toimituskeskustelu papin
kanssa
•vihkiraamatun
noutaminen
kotiseurakunnasta
•kuulutukset kirkossa
Muita häiden
järjestelyyn liittyviä
asioita
•vieraslista ja kutsukortit
•vieraiden majoituspaikat
•käsiohjelma
•valokuvaus
•kuljetukset
•bestman ja kaaso
•hääpuvut ja kukat
•häälahjatoiveet
•kirkon koristelu
Hääjuhla
•juhlapaikan varaus,
tarjoilu, ohjelma,
koristelu, musiikki
Häiden jälkeen
•lainatavaroiden palautus
•kiitoskortit
•nimenmuutokset
(ajokortti, passi ym)

