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RUKOUSPÄIVÄKÄYTÄNNÖN MUUTTUMINEN

Kirkolliskokous päätti 11.5.2006 muuttaa kirkolliskokouksen 8.5.1999 hyväksymän
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Evankeliumikirjan (kirkkokäsikirja II) luvussa Erityispyhät,
a)
alaluvussa Luomakunnan sunnuntai ensimmäisen kappaleen kuulumaan
seuraavasti: Luomakunnan sunnuntaita vietetään jonakin touko-lokakuun
sunnuntaina.
b)
alaluvussa Perheen sunnuntai ensimmäisen kappaleen kuulumaan seuraavasti: Jokin touko-marraskuun sunnuntai omistetaan erityisesti perheeseen
liittyville kysymyksille.
c)
alaluku Kansalliset rukouspäivät muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan
seuraavasti: Suomessa on 1500-luvulta lähtien vietetty vuosittain valtiovallan määräämiä rukouspäiviä. Vuoden 2004 alusta rukouspäivistä päättäminen siirtyi perustuslain uudistamisen seurauksena kirkoille.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rukouspäiviä ovat kristittyjen ykseyden rukouspäivä 18.1. ja rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun
rukouspäivä 24.10. Rukouspäiväjulistus luetaan kristittyjen ykseyden rukouspäivänä tai sitä edeltävänä sunnuntaina.
Uutta rukouspäiväkäytäntöä aletaan noudattaa vuoden 2008 alusta.
Evankeliumikirjaan tulevat muutokset ovat sähköisessä muodossa tämän kirjeen
liitteenä, josta ne voi tulostaa korvaamaan nykyisen Evankeliumikirjan kyseiset
kohdat.
Kirkolliskokouksen päätös merkitsee sitä, että aiemmin vietetyn neljän rukouspäivän sijasta vuoden 2008 alusta vietetään kaksi kalendaarisesti kiinteästi sijoittuvaa
rukouspäivää. Nämä ovat kristittyjen ykseyden rukouspäivä 18.1. ja rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä 24.10. Tähän asti vietettyjen
toisen ja kolmannen rukouspäivän teemoja yhdistetään Perheen sunnuntaihin ja
Luomakunnan sunnuntaihin, joiden sijoittumisväli kalenterissa kasvaa. Tällöin
Luomakunnan sunnuntain vietossa voidaan nykyistä paremmin ottaa huomioon
sadonkorjuun juhlan sisältö. Perheen sunnuntain ajankohdan laajentaminen antaa
entistä paremmat mahdollisuudet tämän erityispyhän sijoittamiseen jumalanpalveluselämän kausisuunnitelmaan.
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Kristittyjen ykseyden rukouspäivä (18.1.) liittyy maassamme kansainvälisestikin
vietettävään kristittyjen ykseyden rukousviikkoon. Tämä rukouspäivä vahvistaa
entisestään rukousviikon asemaa. Rukouspäivä kutsuu kristittyjä ja kirkkoja oman
tunnustuksensa pohjalta yhteiseen rukoukseen ja toimintaan ykseyden puolesta.
Rukouspäivän valmistelu voisi tapahtua yhteistyössä eri kirkkojen jumalanpalveluselämästä vastaavien tahojen kanssa.
Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä (24.10.) avaa
kirkolle konkreettisen väylän rukoilla rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta sekä
toimia muutenkin tässä asiassa aktiivisesti. Tämä rukouspäivä olisi maassamme
toimivien kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteinen puheenvuoro, ja se sijoittuu
YK:n päivään. Rukouspäivä tukee myös samalla viikolla vietettävää kirkkojen
kansainvälistä vastuuviikkoa, jota suunnittelevat erityisesti Suomen ekumeeninen
neuvosto (SEN) ja Kirkon Ulkomaanapu (KUA). Se antaa myös mahdollisuuden
yhteyden etsintään alueella asuvien eri uskontoja edustavien ihmisten kanssa.
Uusia rukouspäiviä vietetään kalendaarisesti, siis 18.1. ja 24.10. Tämä tulee vahvistamaan ja vakiinnuttamaan rukouspäivien asemaa. Kalendaarisuutta puoltaa
myös rukouspäivien ekumeenisen juhlaluonteen todesta ottaminen. Ratkaisu tukee myös paikallista ekumeenista yhteistyötä. Rukouspäivän viettäminen samana
päivänä eri seurakunnissa yhtenäistää rukouspäivien luonnetta ja käytäntöjä.
Käytännössä rukouspäiviä vietetään pääsääntöisesti arkipäivinä seurakuntien
päättämällä tavalla esimerkiksi rukoushetkenä, sanajumalanpalveluksena, viikkomessuna, ekumeenisena juhlana tai muulla tavoin. Seurakunnilla on kokemuksia viikolla pidettävistä tilaisuuksista, joten kyse ei ole uudesta jumalanpalveluskäytännöstä. Silloin kun päivä sijoittuu sunnuntaille, rukouspäivää ei pääsääntöisesti vietettäisi pääjumalanpalveluksen yhteydessä vaan muulla tavoin seurakunnan päätöksen mukaan.
Käsikirjavaliokunta pitää tärkeänä, että rukouspäiväjulistus luettaisiin kaikissa
seurakunnissa samana päivänä. Kuitenkin seurakunnilla on mahdollisuus lukea se
jo kristittyjen ykseyden rukouspäivää edeltävänä sunnuntaina.
Kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan yksikkö tulee
antamaan vuosittain rukouspäivien viettoa tukevaa aineistoa. Samoin tullaan suositusluontoisesti hahmottelemaan Perheen sunnuntaille ja Luomakunnan sunnuntaille sopivia ajankohtia. Vuosittain laadittavan rukouspäiväjulistuksen valmistelusta huolehtii Suomen Ekumeeninen Neuvosto.
Lisätietoja rukouspäiväkäytännöstä antaa Kirkkohallituksessa johtaja Kai Vahtola,
p (09) 1802338, kai.vahtola (at) evl.fi.
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