
Rakkaudentähden Sinulle valmistettu Rukousnauha eli Rosario

Rukous on hyvä ja vanha tapa tuoda valoa, hoitaa, eheyttää ja suojella. Se on myös tapa harjoittaa 
sisäistä tutkiskelua ja saada itselleen voimaa ja vastauksia valosta. Tähän puotiin kerätään tuotteita 
rukoukselle, kuten rukousnauhoja, enkeleitä jne. 

Rukouksella voi parantaa, meditoida, ottaa vastaan tai lähettää kaukohoitoa. Rukousnauhan 
lukeminen on hyvä idea osallistua Rakkaudentähden meditaatioihin ja hoitoihin omassa kotona.

Rukousnauhan idea on keskittää rukouksen voima ja auttaa Sinua laskemaan rukousten määrä. 
Nauhan suljettu muoto kuvaa jatkuvaa, iankaikkista rukousta. Rakkaudentähden Rukousnauhat on 
tehty erityisesti feminiinisille Neitsyt Marian rukouksille. Jokaisella helmellä on oma merkityksensä
ja saatkin mukaan käyttöohjeen, josta voit tarkistaa ja opetella eri rukoukset.

Rukousnauhat ovat Anun tekemää käsityötä. Kaikki korukivet ja helmet puhdistetaan tulen, veden, 
ilman ja maan elementeillä ennen käyttöä. Sitten ne aktivoidaan Rakkaudentänden 
meditaatioseremoniassa ja ladataan täyteen hoitavaa energiaa. Puolijalokivihelmet pujotetaan 
rukouksen tilassa puuvillaiseen lankaan. Rukousnauhan päässä on enkelihahmo, risti, Ankh 
symboli, sydämen muotoinen medaljonki (johon voit liittää vaikka oman arkkienkelisi kuvan) tai 
kaksoisristi (nk. ylösnousemusristi).



Rukousnauhalle ei tarvi tehdä mitään sitä käyttöön otettaessa. Kivet on puhdistettu ja 
aktivoitu rukouksen tilassa jo nauhaa tehdessä. Jos haluat joskus aktivoida kiviä, voit 
viedä rosariosi vaikka ulos kesäiselle nurmelle tai viltille lumihangelle aktivoitumaan. Kaikki
luonnon elementit käyvät, mutta emme suosittele varsinaisesti upottamaan nauhaa veteen
sillä silloin solmujen viimeistelyssä käytetty liima saattaa liueta.  Nauhan saa aktivoitua 
jopa tulella, jos sytyttää kynttilän ja laittaa nauhan siihen turvallisen matkan päähän 
viereen. 

Jos jostakin syystä et ole tyytyväinen saamaasi nauhaan, otathan meihin yhteyttä 14 
päivän sisällä siitä, kun sait sen postissa. Teemme mielellään korjauksia sillä tahdomme, 
että nauha on Sinun aarteesi ehkä lopun ikää!

Rukousnauhat on sidottu mahdollisimman paksuun ja kestävään lankaan. Niiden ei pitäisi 
tavallisessa käytössä mennä helposti poikki. Joskus kuitenkin kivihelmen sisällä voi olla 
terävä piikki ja silloin lanka heikkenee tietystä kohtaa. Jos siis rukousnauhasi menee 
vahingossa poikki, voit lähettää sen meille kerran veloituksetta korjattavaksi. Laita nauha 
silloin postiin osoitteeseen Anu Markoff, Kalasatamantie 8, 95220 Simoniemi ja muista 
laittaa oma osoitteesi mukaan, että voimme palauttaa nauhan. 

Rukousnauha kannattaa säilyttää sille varatussa rasiassa tai rukousnauhapussissa. 
Joskus nauhalle löytyy myös hyvä paikka esimerkiksi kotoa makuuhuoneen seinälle 
laitetusta koukusta. Säilytä nauha kuitenkin aina sen arvoa kunnioittaen ja muista, että 
oikein kohdeltuna se säilyttää parantavia energioita ja harmonisoi parhaimmillaan koko 
kodin ilmapiiriä! 



Rukoukset:

Ruusukkorukous aloitetaan lausumalla sanat "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
Aamen". 

1. Risti: Uskon tunnustus

2. Yksittäinen kivi ristin jälkeen (kivi, jonka molemmin puolin on solmittu solmu ja joita 
rukousnauhassa on yhteensä 6 kpl samanlaisia): Isä Meidän

3. Kolme seuraavaa kiveä: Ave Maria jokaisen kiven kohdalla

4. Solmu ennen seuraavaa yksittäistä kiveä: Kunnia Isälle...

5. Seuraava yksittäinen kivi: Isä Meidän

6. Sen jälkeen kymenen Ave Mariaa (näitä varten rukousnauhassa on pujotettu 
kymmenen kiveä aina yhteen sarjaan. Yksi kivi symboloi yhtä rukousta)

7. Solmu ennen seuraavaa yksittäistä kiveä on jälleen Kunnia...

8. Yksittäisen kiven kohdalla Isä Meidän 

Isämeidän, 10 Avemariaa ja Kunnia toistetaan 5 kertaa, johon Rukousnauhassa on 5 
kymmenikköä kiviä. Rukousnauha päättyy oikealla kädellä tehtyyn ristinmerkkiin viimeisen 
Kunnian jälkeen. 

Serafinauhasa on 7 kymmenikköä, mutta rukoukset ovat samoja. 

Jokaiseen kymmenikköön liittyy muisteltavat salaisuude viikonpäivän tai kirkollisen juhlan 
mukaan, mutta rukousnauhaa voi käyttää yksinkertaisemmin vain lukemalla rukouksia. Jos
tahdot tutustua perinteisiin kymmenikköjen salaisuuksiin, kannattaa tutkia asiaa 
googlettamalla tai esimerkiksi katolisen kirkon sivuilta. 



Rukoukset: 

Ave Maria

Terve Maria, Armoitettu. Herra Sinun kanssasi. Siunattu Sinä vaimojen seassa ja siunattu 
kohtusi hedelmä Jeesus. Pyhä Maria, rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja 
kuolemamme hetkellä, Aamen. 

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. 

Kunnia

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, 
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen 

Rukousnauhan lopussa viimeisen kunnian jälkeen sanotaan:

Terve, kuningatar, laupeuden äiti, elämä, ihanuus ja toivomme, terve. Sinua huudamme, 
me Eevan karkotetut lapset, sinulle huokaamme vaikeroiden ja itkien tässä kyynelten 
laaksossa. Eijaa, siis, varma puoltajamme, laupias katseesi puoleemme käännä, ja 
Jeesus, kohtusi siunattu hedelmä, tämän maanpaon jälkeen näytä meille. Oi lempeä, oi 
uskollinen, oi ihana Neitsyt Maria. 

Rukousnauha suljetaan ristin merkillä. 


