
 

 

Kotirukousilta 

Rukousillan voi järjestää myös kodissa. Illasta vastaava henkilö kutsuu ihmisiä koolle kotiinsa rukoilemaan 

jonkin ajankohtaisen, omaa sydäntä lähellä olevan aihepiirin puolesta. Kutsun voi tehdä yksityisesti oman tut-

tavapiirin ja somen kautta tai julkisesti oman seurakunnan kautta. 

Joku saattaa olla valmis avaamaan kotinsa ovet, mutta ei halua vastata illan sisällöstä. Tällöin rukoustilanteen 

valmistelee eri ihminen kuin kokoontumispaikkana toimivan kodin omistaja. 

Koollekutsuja valmistautuu iltaan rukoillen ja kerää etukäteen siihen liittyvää tietoa ja tiedosta nousevia ru-

kousaiheita. Hän valmistautuu esittelemään illan aihepiirin, niin että rukoilijoille muodostuu kuva rukouksen 

kohteista. Esittely ei kuitenkaan ole illan päätarkoitus, eikä sen pitäisi viedä liikaa tilaa rukoukselta. Esittelyä 

valmistellessa kannattaa pitää mielessä ajatus: ”Mikä tieto auttaa rukoilemaan asian puolesta?” Mukaan voi 

varata myös visuaalista aineistoa, kuten karttoja tai kuvia.  

Koollekutsuja voi pyytää muitakin ihmisiä valmistelemaan aiheita, mikäli illassa rukoillaan jonkin laajemman 

aihepiirin, kuten oman paikkakunnan puolesta. Tällöin yksi voi ottaa selvää vanhusten, toinen nuorten, kolmas 

työttömien tilanteesta jne. 

Jos illassa on useita laajoja aiheita, esittelyt eivät voi olla pitkiä. Siksi on tärkeää valmistella esittely rukoillen: 

”Herra, minkä tästä tiedosta haluaisit nousevan rukouksen aiheeksi?” Kaikkea tietoa ei tarvitse ottaa esille 

illassa, sieltä voi valikoida sen, minkä puolesta on oleellista rukoilla juuri nyt.  

Iltaan ei kannata yrittää mahduttaa liian monia aiheita, aiheiden laajuudesta riippuen 3-5 aihetta riittää. Mikäli 

valmistelut on jaettu usealle ihmiselle, koollekutsuja voi ottaa viimeisen aiheen omalle vastuulleen, jolloin 

ihmisille ei tule pettymystä, mikäli heidän valmistelemiensa aiheiden puolesta ei ehditäkään rukoilla.  

Aihepiirin esittely voi jakaantua pienempiin osiin myös silloin, kun yksi ihminen valmistelee illan. Koollekut-

suja valitsee rukoillen sopivan määrän aiheita ja esittelee ne yksi kerrallaan illassa. On hyvä rukoilla kunkin 

aiheen puolesta heti esittelyn jälkeen, jolloin tieto ja aiheet ovat parhaiten muistissa. Kun yksi aihe on käsitelty, 

siirrytään seuraavaan.  

Illan rakenne on hyvä suunnitella etukäteen, mutta ei kuitenkaan pidä liian jäykästi pitää kiinni etukäteissuun-

nitelmasta. On hyvä jättää tilaa myös rukoilijoille ja antaa Pyhän Hengen johtaa. Jokin aihealue saattaa nousta 

erityisen voimakkaasti esille rukouksissa ja silloin sille voi antaa enemmän aikaa. Illan aikana saattaa nousta 

esille jonkun paikalla olevan kautta aihepiiriin liittyvä uusi tieto/aihealue. Tällöin koollekutsuja arvioi, ote-

taanko se rukoukseen. 

Joskus voi käydä niin, että aiheita on liian vähän. Sitä varten on hyvä pitää varalla muutama ylimääräinen 

aihepiiriin liittyvä aihe. Illan lopuksi voidaan jättää aikaa myös mukana olevien henkilökohtaisille rukousai-

heille, mutta pääpaino illassa olisi hyvä pitää laajemmissa aiheissa. On hyvä pitää kiinni sovitusta illan päät-

tymisajasta. Voidaan sopia myös esimerkiksi, että mahdolliset tarjoilut tapahtuvat vasta rukousosion jälkeen, 

näin ei viedä rukoukselle varattua aikaa. 

Joku saattaa viedä pitkillä rukouksillaan toisilta tilan rukoilla tai tuoda voimakkaasti esille omia aiheitaan. 

Silloin koollekutsujan tehtävä on huolehtia siitä, että kaikilla on tilaa rukoilla ja rukous pysyy illan teemassa. 

Hän voi esim. ohjata osanottajat rukoilemaan repliikkirukouksin (yhden ihmisen rukous kerrallaan on yhden 

repliikin mittainen) tai huomauttaa ystävällisesti esim. ”tuo on tärkeä rukousaihe, mutta tässä illassa keski-

tymme rukoilemaan XX:n puolesta.” 

Ääneen rukoileminen ei ole ehto iltaan osallistumiselle. Jokaisella on vapaus rukoilla ääneen tai yhtyä hiljaa 

toisten rukouksiin. Ääneen rukoilemiseen voi kuitenkin rohkaista ohjeistamalla ainakin aluksi lyhyisiin ru-

kouksiin (repliikkirukous), jolloin ääneen rukoilemisen kynnys madaltuu. Hiljaisemmat saattavat tuntea alem-

muutta pitkiä, hienosti sanoitettuja rukouksia lausuvien rinnalla. Repliikkirukouksessa rukoukset yksinkertais-

tuvat ja konkretisoituvat. Jos ääneen rukoileminen on monille uutta, koollekutsuja voi rohkaista rukoilemaan 

hyvin lyhyitä, muutaman sanan ”popcorn-rukouksia”.  


