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Kiitos yhteistyöstä Hiljaisuuden ystävien

kolehtipyhän osalta. Se on pienelle

yhdistyksellemme merkittävä asia. Tästä

esitteestä löydät saarnajuuria sekä tiedot

kolehtia ja sen keräämistä varten.

Siunattua rukoussunnuntaita ja

äitienpäivää!

Tiedoksi kirkkoherralle ja

rukoussunnuntain

jumalanpalvelusta

toimittaville.



Materiaalin on laatinut

Hiljaisuuden Ystävät ry:n

toiminnanjohtaja

TT, pastori Juha Tanska.



HÄPEILEMÄTÖN RUKOILIJA
Luuk. 11:5–13 
Jeesus sanoo:

    ”Kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja

sanoo: ’Veli hyvä, lainaa minulle kolme leipää. Eräs ystäväni poikkesi

matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään.’ Toinen

vastaa sisältä: ’Älä häiritse minua. Ovi on jo lukossa, ja minä olen

nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään.’ Mutta

minä sanon teille: vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää

pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä

pyytää, ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee.

    Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te

löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsijä löytää,

ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä,

että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa? Tai skorpionin,

kun hän pyytää munaa? Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa

lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon

ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä

pyytävät.”

Taustaa
Rukoussunnuntain, yhteiskunnallisessa kalenterissa tänä vuonna

äitienpäivän, evankeliumi maalaa eteen muutamalla leveällä

pensselinvedolla öisen hetken ystävysten välillä. Yö oli evankeliumin

kirjoittamisen aikaan pikemmin varkaiden kuin ystävien kohtaamisen

aikaa. Tällä kertaa ”varkaiden hetki” näyttäytyy ystävien kohtaamisen

hetkenä. Ystävä poikkeaa keskellä yötä käymään. Ystävätalon isäntä

joutuu lähtemään puolestaan kolkuttamaan toisen ystävänsä ovea

keskellä yötä pystyäkseen kestitsemään yllätysvierastaan sen mukaan,

mitä vieraanvaraisuus vaati.



Ystävä, jonka ovea kolkutetaan, asuu ilmeisesti vaatimattomassa talossa.

Siinä on ehkä vain yksi huone. Öisin ovi lukitaan salvalla ja koko perhe sijaa

vuoteensa lattialle kuin suurelle siskonpedille. Kertoja sallii meidän seurata

tapahtumia hetken lähietäisyydeltä. Talon isäntä ei ilahdu ystävänsä

koputuksesta. Hän ei halua nousta vuoteeltaan avaamaan, sillä lattian

poikki nukkuvien ylitse ovelle siirtyminen ja salvan poistaminen ovelta

herättäisi nukkuvat lapset.

Tähän kertoja lopettaa tapahtumien kuvaamisen. Emme lopulta tiedä,

miten tarina jatkui. Kertoja itse toteaa, että vaikka talon isäntä ei

ystävyyden velvoittamana nousisikaan vuoteeltaan auttamaan, hän

kuitenkin lopulta auttaisi, kun ystävä ovella häpeämättömän hellittämättä

pyytää.

Evankeliumin kertomuksella sinnikkäästä avunpyytäjästä on Luukkaan

evankeliumissa rinnakkainen esimerkki luvussa 18:1–8. Väärämielinen

tuomari ei halua ratkaista vastuullaan olevaa riita-asiaa. Leskivaimoin

hellittämättömyys kääntää lopulta tuomarin pään. 

Kumpikin vertaus rohkaisee meitä kristittyjä vaalimaan sinnikkäästi rukousta

elämässämme. On rohjettava rukoilla myös epäsovinnaisissa tilanteissa,

kummalliselta tuntuvista aiheista. On rohjettava rukoilla myös itsen

puolesta omassa hädässä, vaikka tuntuisi, että toisten asiat menevät

ohitse. Ei vain päivällä, tai jumalanpalveluksessa, vaan myös ”varkaiden

aikaan”. Jos nurjamielinen tuomari ja vastentahtoinen ystävä lopulta

vastaavat ja auttavat, miten paljon ennemmin Jumalaa auttaa ystäviään,

jotka häneltä pyytävät, häntä etsivät ja ”ovelleen kolkuttavat”.

Rukouksesta
Rinnakkaiskertomus, Luuk. 18:1–8 päättyy yllättävään kysymykseen: ”Mutta

kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?” Päivän

teemaan liittyen voisi kysyä, ”-- löytääkö hän rukousta maan päältä.” Sillä

eikö kulttuuriimme sisältyvä sanoma ole melkein voittopuolisesti se, että

Jumala on poissa? Kaikenlaista kauheaa tapahtuu, mutta Jumala vaikenee. 



Tehokas tiedonvälitys vahvistaa hetkestä toiseen viestiä omalakisesta,

oman onnensa ja pelkästään ihmisten varassa olevasta maailmasta.

Omakin kokemus saattaa saada kaikupohjaa yhteisestä kulttuurisesta

tunnosta, kun Jumalalle osoitetta harras odotus, toive tai avunpyyntö

näyttävät jäävän turhiksi, tai elämää varjostaa äkillinen tai parantumaton

kipu. Ja silti – kärsivällisesti rukoukseen palatessa, Jumalan edessä

viipyessä, jotain vähitellen tapahtuu. Vahvistuu tuntuma elämästä

Jumalan läsnäolossa, Kristuksen lempeän katseen edessä. Jonakin

päivänä se tulee – kun rukous on saanut rauhassa muokata sisintä vailla

vaadetta parantua. Tulee hitaana ihmeenä, tai yllättäen, sellaisena

hyvänä, mitä ei ole millään osannut odottaa. 

Ensimmäisten kristittyjen kilvoittelijoiden rukoukset eivät olleet

välttämättä monisanaisia. He muistivat Jeesuksen varoittavat sanat

pakanoista, jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähden.

Rukoukset saattoivat olla lyhyitä huokauksia: ”Muista minua.” ”Tule, Herra

Jeesus.” Mutta rukous oli pitkäjänteistä, kärsivällistä ja jatkuvaa,

esimerkiksi:

”Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen

antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien

pyhien puolesta.” Ef. 6:18 

” --mekin olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne--” Kol. 1:9

” Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen.” Kol. 4:2

” Rukoilkaa lakkaamatta.” 1. Tess. 5:17

Vaikka kirjeistä karsisi retoriset tehokeinot, jäljelle jää kuva elämästä,
jota eletään rukousta vaalien Jumalan edessä, Isää, Poikaa ja
Pyhää Henkeä avuksi huutaen.



Äidit ja rukous
Ehkä kaikkein uskollisimpia ja sinnikkäimpiä rukoilijoita perheissä ja

suvuissa ovat olleet ja ovat edelleen isoäidit ja äidit. He jaksavat

kantaa lapsiaan ja läheisiään sydämessään ja sydämeltään Jumalan

sydämelle, elämän suurten vaikeuksienkin keskellä. 

Toteutusvaihtoehto
Jumalanpalvelusten kokoontumisrajoitukset jatkunevat edelleen eri

asteisina myös äitienpäivänä. Saarnaaja tai avustaja voisivat pyytää

seurakuntalaisilta etukäteen (ilta-) rukouksia, joita he ovat

lapsuudessaan oppineet tai opettaneet omille lapsilleen tai läheisten

lapsille.

Jos jumalanpalvelus tulee striimattuna Facebookin kautta, rukouksia on

mahdollista lähettää myös itse jumalanpalveluksen aikana. Avustaja

voisi lukea seurakuntalaisilta saatuja rukouksia osana saarnaa tai

viimeistään esirukouksessa. Kunkin rukouksen aikana voidaan sytyttää

rukouskynttilä. Kynttilöiden liekit muistuttavat omalla hiljaisella

tavallaan heistä, äideistä, isoäideistä, jotka kyseisen rukouksen ovat

siirtäneet eteenpäin ja opettaneet läheisilleen. 

Hiljaisuuden Ystävien aiempi toiminnanjohtaja, pastori Mika Pajunen on

laatinut yhdistyksen kotisivulle monipuolisen aineiston rukoussunnuntain

jumalanpalveluksen liturgian toteutukseen. Materiaali on osoitteessa:

https://www.hiljaisuudenystavat.fi/kolehtipyha/

https://www.hiljaisuudenystavat.fi/kolehtipyha/


Rukoussunnuntain 9.5.2021
rahankeräysohje

Voit tukea Hiljaisuuden Ystävien toimintaa lahjoittamalla

keräystilillemme:

FI25 5780 3861 9029 70 (OKOYFIHH)

tai asentamalla puhelimeen ja käyttämällä

MobilePay, lahjoitusnumero 71617.

RAHANKERÄYSLUPA:

RA/2020/426

Lupa on voimassa 4.5.2020 alkaen toistaiseksi. Luvan on myöntänyt

Poliisihallitus 16.4.2020.

Kerätyt varat käytetään Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen
muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla
hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja
kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta.

Keräyksen tuotolla katetaan kristillisen spirituaaliteetin vaalimisesta

aiheutuvia kuluja (mm. henkilöstö-, majoitus- ja viestintäkustannuksia).

Korona-pandemia on koetellut ankarasti kristillisen yhdistysten taloutta.

Yksi mahdollisuus, jota seurakunnat ovat myös käyttäneet, on perustaa

omalle Facebook-sivulle varainkeruukampanja keräyskohteen hyväksi.

Se edellyttää voimassa olevaa rahankeräyslupaa.

Oheisessa esitteessä on tietoa Hiljaisuuden Ystävät ry:n

yhteisöjäsenyydestä. Toivomme, että liitytte laajenevaan joukkoomme.



Hiljaisuuden Ystävät ry
Tikkupolku 1, 49460 HAMINA

toimisto@hiljaisuudenystavat.fi

www.hiljaisuudenystavat.fi

FB, IG: @hiljaisuudenystavat

Toiminnanjohtaja Juha Tanska
juha.tanska@hiljaisuudenystavat.fi

puh. 045 343 0200

K I I T O S
S I N U L L E !
www.hiljaisuudenystavat.fi/liity-jaseneksi/

Hiljaisuus on rukouksen,

siinä Luojan sydän lyö.
-Virsi 525


