KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE

Nro 14/2007
29.5.2007

AGRICOLAN AJAN RUKOUKSIA NYKYSUOMEKSI

Evankelis-luterilainen kirkko pitää kuluvana Agricola 2007 -juhlavuonna esillä
Mikael Agricolaa rukoilijana sekä hänen työtään rukouksen opettajana. Agricola
julkaisi suomeksi vuonna 1544 uskonpuhdistuksen ajan laajimman rukouskirjan,
josta pastori Juhani Holma on muokannut nykysuomeksi 44 kauneinta rukousta.
Ne Kirkkohallitus julkaisi teoksena Jumalan aijnoan olcohon kijtos - Rukouksia Agricolan Rukouskirjasta.

Kirjan käyttö
Kirja palvelee seurakuntien työtä tuomalla vanhan rukousperinteen uudelleen
ulottuville. Se tutustuttaa lukijansa Agricolan rukouskirjan puhutteleviin teksteihin, antaa sanoja tämänkin päivän rukoilijalle ja siten virkistää rukouselämää. Nyt
julkaistu teos on tarkoitettu samalle kohderyhmälle kuin aikanaan Mikael Agricolan Rucouskiria eli kaikelle kansalle.
Rukouskirja on rukoukseen rohkaiseva teos seurakunnan moninaisessa työssä.
Seurakunnat voivat ostaa kirjaa ja jakaa sitä seurakuntalaisille Kodin rukouskirjan
ja Katekismuksen tapaan:
–

–

Jumalanpalveluksessa seurakuntalaisille annettavana tai kaikkiin koteihin
jaettavana lahjana esimerkiksi:
–
uskonpuhdistuksen päivänä 28.10.
–
pyhäinpäivän illan muistojumalanpalveluksessa 3.11.
–
ensimmäisenä adventtina 2.12.
–
Suomen itsenäisyyden 90-vuotispäivänä 6.12.
Kirkollisten toimitusten yhteydessä annettavana lahjana:
–
kastekotiin, siunattavaan kotiin, surukotiin, konfirmoitaville ja vihkipareille
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–

Seurakunnan tervehdyksenä:
–
syntymäpäivälahjana
–
kouluihin ja rippikoululaisten koteihin
–
sairaala- ja työpaikkavierailuilla
–
henkilökunnalle, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille vastuunkantajille
–
Vapaasti otettavaksi kirjastosta tai seurakunnan toimipisteistä
Rukouskirja on tehty seurakuntien tarpeita varten. Rukoukseen opastajana siitä on
iloa vielä kauan juhlavuoden jälkeenkin. Kirjaa ei myydä kirjakaupoissa.
Kirjan sisältö
Kirjan sisältö jakautuu seuraavien otsikoiden alle: Aamu- ruoka- ja iltarukouksia,
rukouksia eri elämäntilanteisiin sekä rukouksia kristityn kilvoitukseen.
Kovakantisessa kirjassa on rinnakkain kaksi palstaa: toisessa palstassa on alkuperäinen rukous vuodelta 1544, toisessa palstassa on sama rukous nykysuomeksi.
Rukouskirjan kansikuva on Isonkyrön vanhan kirkon seinämaalaus Siunaus. Muu
kuvitus on luterilaisuuden hovitaiteilija Lucas Cranach vanhemman työtä. Kuvat
ovat peräisin Agricolan Rukouskirjasta ja Uudesta testamentista.

Tilaaminen
Rukouskirja on lähetetty kaikkiin suomenkielisiin seurakuntiin toukokuussa. Rukouskirjatilaukset pyydetään tekemään 13.6. mennessä. Kyseisestä päivästä on
ehdottomasti pidettävä kiinni, koska kirjan lopullinen hinta määräytyy ajoissa
tulleiden tilausten kokonaismäärän mukaan. Arviolta kirjan hinnaksi tulee 3-4 e /
kappale. Lisäksi laskutetaan pakkaus- ja toimituskulut sekä postimaksu.
Kirjat ja / tai laskun voi pyytää toimitettavaksi myös vuoden 2008 puolella.
Tilaukset lähetetään osoitteella: Kirkkohallitus, Agricola 2007, PL 185, 00161 Helsinki, faksilla: (09) 1802540 tai sähköpostilla: agricola2007- at -evl.fi.

Oheismateriaalia
Rukouksen virittämiseksi ja syventämiseksi on Agricolan laajasta rukousaineistosta tuotettu juhlavuonna kokonaisuus, johon kuuluu rukouskortteja, virikevihko
ja rukouskirja. Neljä erilaista rukouskorttia tuli markkinoille helmikuussa, virikevihko Agricola ja rukous julkaistiin verkossa maaliskuussa ja vihkona toukokuussa.
Rukouskirjan Jumalan aijnoan olcohon kijtos mallikappaleet lähetettiin seurakuntiin
toukokuussa. Rukouskortteja ja virikevihkoa on saatavilla vuoden 2007 aikana,
rukouskirjoja ainoastaan 13.6. mennessä tehtyjen tilausten mukaisesti.
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Lisää tietoja
Tietoja kirkon Agricola-juhlavuodesta, rukouskorteista, virikevihosta ja rukouskirjasta sekä tilauslomake löytyvät verkko-osoitteessa http://evl.fi/kkh/agricola.
Kyselyihin vastaa maanantaista torstaihin 21.6.2007 asti projektisihteeri Helena
Rummukainen, puhelin (09) 1802474, keskus (09) 18021 tai sähköposti agricola
2007- at- evl.fi.
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