
 

 

 

Ohjeita kontemplatiivisen rukousryhmän 
perustamiseen 
 

Ohjeita kontemplatiivisen rukousryhmän muodostamiseen ja toimintaperiaatteiksi 
 

1. Kaiken lähtökohtana on jonkun henkilökohtainen kutsu tai ajatus muodostaa kontemplatiivisen 

rukouksen ryhmä. Jumala silloin kutsuu häntä toimimaan asian hyväksi. 

2. Etsi joku joka rukoilee tämän tavoitteen puolesta kanssasi. Läheinen ihminen tai joku koulutus 

saattaa auttaa pohtimaan ja työstämään asiaa. Voit osallistua kontemplatiivisen rukouksen 

työpajaan ja samoin oma säännöllinen rukous auttavat asian pohtimisessa. 

3. Tarvitset vähintään yhden ihmisen ryhmän muodostamiseksi. Tärkeää on, että ryhmän vetäjät 

osallistuvat säännöllisesti ryhmään. Parin sitoutuneen jälkeen on muiden helppo liittyä mukaan. 

4. Useimmat ryhmät kokoontuvat kerran viikossa. On avuksi säännöllisesti julkaista 

ryhmäkokoontumisen ajankohta ja paikka. Jos ryhmä kokoontuu seurakunnan tiloissa, niin 

mainostamisessa kannattaa olla yhteydessä seurakuntaan. 

5. Tapaaminen voi olla kotona tai missä tahansa rukoukseen sopivassa tilassa. Parasta olisi jos paikka 

olisi kutsuva vakiokävijöille ja uusille tulokkaille. 

6. Ryhmän päätarkoitus on harjoittaa yhdessä kontemplatiivista rukousta (keskittävä rukous, 

centering prayer) ja tukea toinen toista sen harjoittamisessa. Useimmat ryhmät kokoontuvat 1-1½ 

tuntia joka antaa riittävästi väljää aikaa hengellisyyden harjoittamiseen. Ryhmässä voi olla myös 

esillä virikeaineistoja (mm. Thomas Keatingin Spiritual Journey videot) tai lukea jotain hengellistä 

kirjaa yhdessä ja keskustella siitä. Ryhmässä voidaan harjoittaa myös lectio divinaa eli Raamatun 

tekstien äärellä rukoilemista. 

7. Osa ajasta voi ryhmä jakaa keskenään ajatuksia. Seuraavassa muutamia hyviä ryhmän toiminnan 

periaatteita: 

a. Hyväksymme toiset sellaisena kuin he ovat. 

b. Emme neuvo toisia. 

c. Emme kritisoi toisia siitä mitä he jakavat. 

d. Kuuntelemme kun toinen puhuu. 

e. Pidämme kaiken kuulemamme luottamuksellisesti ryhmän sisäisenä. 

f. Jaamme asioita omasta elämästämme, emme abstrakteja teorioita. 

g.  Olemme koolla koska välitämme, emme muuttamassa toisiamme tai ratkaisemassa 

toistemme elämänkysymyksiä. Luotamme että Jumala parantaa ja muuttaa. 

h. Sovimme yhdessä kuinka paljon käytämme aikaa jakamiseen jotta jokaisella on yhtäläinen 

mahdollisuus puhua. 

i. Voimme olla puhumatta ja hiljaa jos haluamme. 

On hyvä jos yhdessä nämä periaatteet käydään läpi ja niihin palataan aika-ajoin. Yritä ylläpitää 

toisia kunnioittavaa ja erilaisuuksia hyväksyvää ilmapiiriä. 



8. Ryhmän vetäjien on hyvä käydä läpi keskittävän rukouksen perusperiaatteita ensikertalaisten 

kanssa. On hyvä miettiä etukäteen kuinka sanoa ohjeet tiiviisti, ymmärrettävästi ja muutamalla 

lauseella. 

9. Ryhmän vetäjille on erilaisia koulutuksia. Ota selvää ja osallistu tarvittaessa. 

10. On hyvä tapa käynnistää ryhmä johdantotyöpajalla. Se sisältää kuuden tunnin kokonaisuuden jossa 

on neljä työskentelyä ja kaksi 20 min keskittävän rukouksen harjoitusta. 

 

 

Kontemplatiivisen rukouksen ryhmä 
 

Toivota läsnäolijat tervetulleiksi 

Lue ääneen keskittävän rukouksen neljä periaatetta, erityisesti niille jotka ovat ensikertalaisia. 

Kerro kuinka rukousryhmä etenee ja miten meditaatio alkaa, päättyy ja kauanko se kestää. 

Keskittävän rukouksen periaatteet 

1. Valitse mieleesi rukoussana Jumalan läsnäolon symboliksi. 

2. Istu mukavasti ja silmät kiinni, tutustu rauhallisesti ja hiljaisesti rukoussanaan Jumalan läsnäolon ja 

toiminnan symbolina. 

3. Jos huomaat ajatustesi harhailevan, palaa hellästi ja rauhallisesti rukoussanaan. 

4. Rukouksen päätyttyä istu hiljaisuudessa silmät kiinni pari minuuttia. 

 

Soita kelloa kolme kertaa 

Voit käyttää seuraavaa tai jotain muuta haluamaasi alkurukousta: 

Kaiken olemassaolon lähde, Pelastaja, Pyhä Henki: 

Me toivotamme sinut tervetulleeksi olemassaolomme keskukseen. 

Päästämme kaiken muun pois mielestämme ja elämästämme,  

me turvaudumme vain rakkauteesi. 

Olkoon rukoussanamme rakastavan läsnäolosi ja parantavan toimintasi symboli. 

        Soita kelloa kerran 

        [20 minuuttia hiljaisuutta] 

        Soita kelloa kerran 

        Hiljaa ja hitaasti rukoilkaa yhdessä Isä meidän –rukous tai joku muu yhteinen loppurukous. 

 


