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N OV E N A
–

KUINKA RUKOILLA 
NOVENAA
–

N ovena on yhdeksän päivän mittainen rukous, joka yleensä 
rohkaisee meitä rukoilemaan jonkin tietyn asian puolesta. 

Toisen puolesta rukoilemista sanotaan esirukoukseksi.

Yhdeksän päivän rukouksemme alkaa helatorstain pohdinnalla ja 
päättyy helluntaihin. Näiden tarkoituksena tarkoituksena on auttaa 
valmistautumaan ja kiittämään Jumalaa. 

Ennen kuin aloitat

• Valitse rukoillen viisi ihmistä, joiden puolesta rukoilet näinä
yhtenätoista päivänä, että he voisivat tuntea Kristuksen
muuttavan rakkauden.

• Varaa jokaisena päivänä itsellesi aika, jonka voit omistaa
rukoukselle. Tarvitset tähän vain noin kymmenen minuuttia.

• Laita itsellesi muistutus tästä puhelimeesi tai lappu jääkaapin
oveen tai johonkin näkyvälle paikalle, että muistaisit rukoilla
joka päivä.



J OHDANTO
–

RUKOILE 
VALTAKUNNAN 
TULEMISTA
–
Tulkoon Sinun Valtakuntasi -rukous

Kaikkivaltias Jumala, 
sinun ylösnoussut Poikasi 
on lähettänyt meidät maailmaan saarnaamaan 
valtakuntasi hyvää sanomaa:
sytytä meidät Hengelläsi
ja täytä sydämemme rakkautesi tulella, 
että kaikki, jotka kuulevat sinun sanaasi
tulisivat vedetyiksi luoksesi
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. 
Aamen.



S itoudumme rukoilemaan joka päivä helatorstaista helluntaihin 
ystäviemme ja perheemme puolesta, että he voisivat tulla tuntemaan

Kristuksen rakkauden, toivon ja rauhan. Käytämme tänä vuonna 
psalmeja rukouksemme ja pohdintamme rakenteena ja oppaana 
tukeutuen siihen ajatukseen, jonka mukaan ’Jumala on tahtonut 
ilmoittaa itsensä psalmien salaisuudessa’. [Thomas Merton, Praying the 
Psalms]

Voit tätä varten ajatella kutakin psalmia moniäänisenä keskusteluna. 
Jumala on yleensä yksi äänistä, joskaan ei aina. Keskustelussa kuuluvat 
myös ihmisten äänet, joista jotkut laulavat ylistystä, toiset valittavat, 
lepäävät tai ovat lannistettuja, vihaisia tai anteeksiantavia. Kolmantena 
mukaan tulee oma äänesi olipa se äänetön tai välitöntä vastausta vaativa. 
Kysymme kuitenkin aina, keiden ovat ne monet ihmisäänet, jotka 
valituissa psalmeissa kuulemme? Tunnistammeko heissä ystävän tai 
vihollisen, naapurin tai muukalaisen, ihmiset, joiden puolesta rukoilemme 
usein vai ne, joiden puolesta emme ole koskaan edes ajatelleet rukoilla, 
mutta joille nyt rukoilemme suurinta mahdollista lahjaa, Kristuksen 
omakohtaista tuntemista? 

Joskus psalmien keskustelut ovat suoraviivaisia. Toisinaan ne taas saattavat 
tuntua sekavalta puheensorinalta, jossa puhutaan toistensa päälle ja 
toisiaan vastaan. Meidän tehtävämme - se mihin näinä päivinä 
sitoudumme - on ryhtyä eräänlaiseen hengelliseen salakuunteluun! Niin 
kuin missä tahansa ’tietoisessa kuuntelemisessa’, emme pyri niinkään 
erittelemään tai päätymään tiettyihin johtopäätöksiin, vaan sitoudumme 
yksinkertaiseen läsnäoloon, olemaan Jumalan läsnäolossa maailmaa varten. 
Saatamme erityisesti haluta etsiä päivittäisistä psalmeistamme kohtia, joissa 
voimme kuulla ystäviemme ja perheenjäsentemme äänen. 

Kun kuuntelemme kärsivällisesti, jotkut äänet voimistuvat toisten 
heikentyessä. Psalmeja rukoillessa meidän tehtävämme on erityisesti pitää 
kiinni niistä äänistä, jotka vaativat huomiotamme, ja kantaa ne Jumalan 
eteen itkien tai nauraen ja viipyä näin, kunnes Jumala taas sallii meidän 
lähteä.

Jokaiseen päivään kuuluu jokin psalmi, teksti ja kuva. Helatorstain ja 
helluntain avaus- ja päätöspäivät ovat kuin kirjatuet, jotka pitävät välissä 
olevia päiviä paikallaan, luovat niiden teeman ja tuovat sen päätökseen. 
Kuvien tarkoituksena ei ole toimia psalmien kuvituksena vaan rikastuttaa 
rukoustamme. Voit nauttia niistä, käyttää niitä tai sivuuttaa ne. Mutta mitä 
tahansa teetkin, nauti rukouksesta!



T U L K O O N  S I N U N  
V A L T A K U N T A S I   –

KERROMME 
KERTOMUSTA
–
Psalmi 47:6–8

6 

7  

8  

Jumala nousee valtaistuimelleen, 
riemuhuudot kaikuvat, pasuunat soivat.

Ylistäkää Jumalaa, kuningastamme,
ylistäkää ja laulakaa!

Hän on koko maailman kuningas. 
Laulakaa hänelle psalmi.



E mme voi tietää, mitä opetuslapset ajattelivat, kun he näkivät
Jeesuksen otettavan ylös taivaaseen, mutta he saattoivat hyvinkin 

miettiä: ”Mitä me itse asiassa tiedämme?” Luukas muistuttaa meitä siitä, 
että kokemus teki heistä ’todistajia’, mutta, että heidän täytyi odottaa Pyhän 
Hengen laskeutumista aina helluntaihin saakka.

Tämä odottaminen ei ollut passiivista siten, että elämä olisi jäänyt 
paikalleen. Odottaminen oli aktiivista ja osallistuvaa: ”He olivat alati 
temppelissä ja ylistivät Jumalaa.” Tämä tuo meidät psalmiimme, joka on 
Jumalan kansan laulu, kansan, joka on toistuvasti kokenut Jumalan 
huolehtivan heistä voimallaan, voitossaan ja armossaan. Tämä todistajien 
laulu saa aikaan kolme asiaa:

•  se julistaa kertomusta Jumalan ihmeellisistä teoista;

• se kutsuu kertomuksen kuulevia liittymään siihen;

•  se kutsuu heitä pitämään kovaa ääntä Jumalasta.

Pohjimmiltaan kertomus muistuttaa meitä siitä, että todistuksemme alkaa 
sydämellisen kiitollisuuden sekä tarttuvan ja pidäkkeettömän ilon 
täyttämästä ylistyksestä. Ne, jotka ovat todistaneet Jumalan voiman tällä 
tavoin eivät pidättele iloaan. 

Tähän sisältyy kuitenkin toinen kohta, joka jää helposti moderneissa jakeen 
8 käännöksissä huomaamatta. Laulakaa hänelle psalmi tulisi lukea laulakaa 
hänelle ylistystä ymmärryksellänne. Todistajat, kristityt on kutsuttu myös 
vaativaan ajatustyöhön, puolustamaan uskoa apatiaa ja vastustusta 
kohdattaessa. Laulakaa kovaan ääneen, laulakaa järkevästi ja rukoilkaa 
”Tule Pyhä Henki”.

Tule Pyhä Henki ja täytä meidät ylitsevuotavalla ilolla;

Anna

odottamattoman läsnäolosi tuntu. 

HELATORSTAI 
–



Y L I S T Y S
–

OI IHMEELLISTÄ 
ARMOA
–
Psalmi 150:1–6
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2 

3 
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Halleluja!
Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään,
ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa!

Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan,
ylistäkää häntä, hän on suuri!

Ylistäkää häntä raikuvin torvin,
ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittaen!

Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden,
ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen!

5 Ylistäkää häntä symbaalien helinällä,
ylistäkää häntä riemukkain symbaalein!

6 Kaikki te, joissa on elämän henkäys,
ylistäkää Herraa!
Halleluja!



Tämä psalmi jatkaa eilisen juhlan teemaa. Neljässä sen kuudesta jakeesta 
vain luetellaan instrumentteja, joita voimme käyttää, kunnes viimeinen

jae päättää sulkemalla sisäänsä aivan ’kaiken’ - sinut, minut, eläimet, kasvit, koko 
luomakunnan, kosmoksen ja jopa alkuräjähdyksen! 

Jae 2 on kuitenkin toisenlainen ja tarkka: Ylistäkää häntä, hänen väkeviä 
tekojaan, ylistäkää häntä, hän on suuri! Se kutsuu meitä luetteloimaan kaikki ne 
tavat, joilla Jumala on muokannut meidän elämäämme ja kulkenut kanssamme. 
Israelilaiset olisivat tässä kohden ajatelleet erityisesti vapautumistaan 
Egyptistä ja myöhemmin joutumistaan pakkosiirtolaisuuteen, luvattua 
maata ja Jumalan heille antamia kuninkaita ja profeettoja.

Meidätkin psalmi kutsuu muistelemaan niitä kertoja, jolloin Jumala on tullut 
meitä lähelle: ihmisiä, jotka ovat auttaneet meitä tulemaan uskoon 
tai rakentumaan ja tilanteita, joissa olemme tunteneet, kuinka Jumala 
voimallaan pelastaa meidät synneistämme tai elämän vaikeuksista. Voimme 
muistella näitä muodollisesti esimerkiksi pitämällä päiväkirjaa, kertomalla 
näistä ystävälle tai kirjoittamalla oman psalmimme.

Jos teet niin kuin toivomme, siitä seuraa kaksi asiaa. Ensinnäkin yllätyt siitä, 
kuinka ihmeellisesti Jumala on sinua siunannut - ihmeellisessä armossaan! 
Toiseksi huomaat tämän myötä luonnollisesti kaipaavasi sitä, että voisit jakaa 
kokemuksen tästä samasta siunauksesta tuttujesi ja rakkaittesi kanssa. Tämä 
syvä kaipaus antaa meille voiman takoa taivaan ovea heidän puolestaan aina 
siihen saakka, kunnes he voivat itse laulaa tätä psalmia.

Tule, Pyhä Henki, ja anna meille tarinan kertomisen lahja;

Auta
kuulemaan ja muuttumaan meidän kertomuksemme myötä.

PÄIVÄ 1
–



–

K I I TO S
–

JUMALA 
PELASTAA 
Psalmi 116:5-9
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Herra on oikeamielinen ja laupias,
meidän Jumalamme on armollinen.

Herra on avuttomien suojelija.
Kun voimani uupuivat,
hän tuli avukseni.

Nyt olen saanut rauhan,
Herra piti minusta huolen.

Hän pelasti minut kuolemasta,
hän säästi silmäni kyyneliltä,
ei antanut jalkani astua harhaan.

Minä saan vaeltaa Herran edessä
elävien maassa.



T ulkoon Sinun Valtakuntasi -kampanjan keskiössä on rukous sen 
puolesta, että ihmiset voisivat tulla tuntemaan Jeesuksen. 

Psalmimme ovat tähän asti kutsuneet meitä kertomaan Jumalasta ja 
omasta elämästämme osana tätä kertomusta ja jakamaan toisten kanssa, 
miten Jumala on koskettanut meidän elämäämme. 

Tämän päivän psalmi rakentaa tälle pohjalle ja suuntaa kiitollisuuteen. 
Saman psalmin kolmannessa jakeessa kirjoittaja kertoo, kuinka 
kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni... ja minut valtasi tuska ja murhe. 
Tähän lukeutuvat elämämme kamppailut ja taistelut, ajat, jolloin 
käännymme avuttomina Jumalan puoleen ja löydämme tien eteenpäin. 
Nuo pienet Jumalan armon ja myötätunnon kokemukset kumpuavat 
psalminkirjoittajan suusta: meidän Jumalamme on armollinen, Herra piti 
minusta huolen. 

Jumala tarjoaa meille kuitenkin vielä paljon enemmän kuin olemme 
tähän asti kokeneet. Psalmi viittaa siihen jakeessa 8 kertoessaan 
kuolemasta vapautumisesta. Meitä muistutetaan siitä, että Jumalan 
Poika Jeesus tuli tähän maailmaan ja rakasti meitä syntisiä sekä vapautti 
meidät kuolemalla ristillä.

Lopulta psalmi saa aikaan kolme asiaa:

•  se ohjaa huomiomme siihen, mitä Jumala on jo nyt tehnyt 
puolestamme ja kutsuu meitä olemaan kiitollisia;

• se rohkaisee meitä jakamaan kiitollisina kertomuksemme 
ystäviemme kanssa; ja

•  se kutsuu meitä rukoilemaan niiden puolesta, jotka eivät vielä 
tunne Jumalan huolenpitoa omalla kohdallaan ja jotka eivät vielä 
osaa kiittää Jumalaa.

Tule, Pyhä Henki, ja täytä sydämemme syvällä 
kiitollisuudella; Näytä ystävillemme ja erityisesti
                                                                             ,
kuinka paljon Jumala tekee heidän vuokseen.

PÄIVÄ 2

–



–

ANTEEKSI
–

PARANTAVA 
KOSKETUS

Psalmi 51:3–6
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Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi,
pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi 
tähden.

Pese minut puhtaaksi rikoksestani
ja anna lankeemukseni anteeksi.

Minä tiedän pahat tekoni,
minun syntini on aina minun edessäni.

Sinua, sinua vastaan olen rikkonut,
olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi.
Oikein teet, kun minua nuhtelet,
ja syystä sinä minut tuomitset.



E ilen pohdimme hieman synnin kieltä ja oman elämämme sotkuja, 
jotka olemme itse aiheuttaneet ja, joita toiset ovat meille tehneet.

Kun tänään katsomme kaikkein tunnetuinta ’anteeksi’-psalmia meidän 
kannattaa miettiä, mitä merkitsee pyytää anteeksi Jumalalta, ja kuinka 
voisimme liittää tämän mukaan rukoukseemme niiden puolesta, joiden 
kaipaamme tulevan Jeesuksen luo.

Tämän psalmin tekijänä on perinteisesti ajateltu kuningas Daavidia, 
joka katui sitä, miten oli käyttäytynyt Batseban kanssa. Psalmi on 
intohimoinen rukous, joka ei kiellä Jumalalta mitään: Sinua, sinua 
vastaan olen rikkonut ... Oikein teet, kun minua nuhtelet. Kyseessä on 
tuskallisen rehellinen ja henkilökohtainen totuuden tunnustus. 

Kannattaa kuitenkin huomata se, kuinka kirjoittaja tietää Jumalan 
olevan oikeudenmukainen antaessaan langettavan tuomion ja aloittaa 
psalmin vetoamalla vielä sitäkin tärkeämpään totuuteen, nimittäin 
siihen, että Jumala on laupias ja armollinen. Psalmi sanoo itse asiassa: 
”Ansaitsen tulla tuomituksi, mutta sinä olet armollinen Jumala.” 
Jumalalta anteeksi pyytäminen kertoo siten tuskallisen totuuden 
itsestämme ja luottaa samalla siihen, että Jumala ei lopeta 
kärsimystämme kerta iskulla, vaan parantaa kosketuksellaan.

Voimme soveltaa tätä totuutta myös niihin, joiden puolesta 
rukoilemme, ja pyytää Jumalaa ilmoittamaan itsensä heille siten, että 
he voisivat kokea Jumalan myötätuntoisen rakkauden omassa 
elämässään. Saatat myös haluta rukoilla ’Jeesuksen rukousta’ heidän 
puolestaan lisäämällä siihen heidän nimensä:

Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika,
armahda minua syntistä; 
Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda 
     kaltaistani syntistä.

PÄIVÄ 3
–



–

E S I I N  KA N T A M I N E N
–

IKÄVÖINTI JA 
KAIPAUS

Psalmi 23
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3  
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5 
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Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.

Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.

Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä
nimensä kunnian tähden.

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.

Sinä katat minulle pöydän
vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen.

Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut
kaikkina elämäni päivinä,
ja minä saan asua Herran huoneessa
päivieni loppuun asti.



Tätä psalmeista tunnetuinta käytetään ehkä useimmiten 
hautajaisissa. Samalla kun se sopii siihen käyttöön oikein

hyvin, voidaan psalmin pikemminkin lukea kertovan kaipauksesta, 
jonka vain Jumala voi täyttää. 

Vaikka psalmi viittaa siihen, mitä elämässä tahdomme ja 
tarvitsemme, keskittyy se tätä enemmän Jumalan kaipuuseemme. 
Se kertoo Jumalan läsnäolosta, kumppanuudesta, johdatuksesta ja 
päättyy kutsuun elää ikuisesti kotona Jumalan luona. Tämän ikävän 
tulisi ohjata kaikkia esirukouksiamme. Kun pyydämme Jumalalta 
erilaisia ’juttuja’, muistamme, että Jumalan kaipuu on kaikkein 
perustavin inhimillinen tarpeemme. 

Tämä huomio voidaan soveltaa myös niihin, joiden puolesta tällä 
viikolla rukoilemme. Pyydämme Jumalaa muuttamaan heidän 
tarpeensa ja halunsa Jumalan näläksi siten, että he saattaisivat 
kerran tunnustaa Pyhän Augustinus Hippolaisen kanssa: 
sydämemme oli levoton ennen kuin se löysi leponsa sinussa.

Tule, Pyhä Henki, ja anna minulle se lepo, jota kaipaan:
Täytä
sinun kaipauksellasi.

PÄIVÄ 4
–



–

E S I RUKOU S
–

SILTOJEN 
RAKENTAMINEN

Psalmi 57:2–4

2 Armahda minua, Jumala, armahda minua,
sinuun minä turvaan.
Minä kätkeydyn siipiesi suojaan,
kunnes myrsky on ohitse.

3  Minä huudan avukseni Jumalaa, Korkeinta,
hän vie asiani päätökseen.

4 Kun vainoojani herjaavat minua,
hän lähettää taivaasta avun ja pelastaa minut. (sela)
Hän antaa armonsa, hän on uskollinen!



Kun rukoilemme, että ihmiset voisivat uskoa Jeesukseen, 
tiedämme samalla, kuinka vaikeaa on näinä päivinä puhua

heille Jumalaan liittyvistä asioista. Jopa pelkkä Jumalan mainitseminen 
voi olla joissakin tilanteissa erittäin vaikeaa. Noissa tilanteissa ja 
perheissämme meille jää kuitenkin mahdollisuus evankelioida oman 
elämämme todistuksella, vieraanvaraisuudella, tarjoutumalla 
rukoilemaan toisten puolesta ja huutamalla avuksi Pyhää Henkeä.

Kaikki nämä ovat voimakkaita tapoja, mutta rukous toisen puolesta on 
aivan omaa luokkaansa, koska se luo sillan uskomattoman ja Jumalan 
välille pikemminkin kuin uskomattoman ja uskovaisen välille. 
Rukouksen tarjoaminen lahjana uskomattomalle siirtää huomion pois 
itsestämme kohti Jumalaa. Yllättävää kyllä uskomattomat usein edelleen 
hyväksyvät tarjouksemme rukoilla heidän puolestaan.

Me, jotka uskomme, rukoilemme luottamuksessa ja toivossa, ja 
luotamme siihen, että Jumala voi toimia. Ne, jotka eivät usko pitävät 
rukousta todennäköisemmin toiveena, huutona tai viimeisenä 
turvakeinona. Psalmissa 57 kaikkein yllättävintä on luottamus Jumalan 
rakkauteen ja toimintaan, jolla se käsittelee lukuisia vaikeita tilanteita. 
Päivän jakeissa kirjoittaja nimeää vaikeat tilanteet ja huutaa hädässään, 
mutta myöhemmin kuulemme psalmissa luottamuksen sanoja siitä, 
kuinka Sinun armosi ulottuu taivaisiin, sinun uskollisuutesi ylös pilviin.

Käytä tätä psalmia päivän rukouksissasi aivan kuin olisit itse se, jonka 
puolesta rukoilet, ja kerro hänen sijastaan hänen tarpeistaan ja hädästään 
Jumalalle.

Tule, Pyhä Henki, ja saata päätökseen armotyösi minussa; 
Auta
tunnistamaan, että teet jo nyt työtäsi heissä.

PÄIVÄ 5
–



–

A PU
–

HENGELLINEN 
TÄYSI-IKÄISYYS 
Psalmi 46:2–8
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Jumala on turvamme ja linnamme,
auttajamme hädän hetkellä.

Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy,
vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin.

Meret pauhaavat ja kuohuvat,
vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä. (sela)

6 

7 

8 

Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan 
kaupunkia,
Korkeimman pyhiä asuinsijoja.

Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky.
Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee.

Kansojen meri kuohuu, valtakunnat horjuvat,
maa järkkyy hänen äänestään.

Herra Sebaot on kanssamme,
Jaakobin Jumala on turvamme. (sela)



T ämä kivenkova psalmi muistuttaa meitä hengellisestä laulusta,
jossa sanotaan:

Olen matkalla taivaaseen,
minä en horju.

Tätä laulua laulettiin toivossa, vaikka sen laulajat kohtasivat orjuuden julman 
ja epäinhimillisen sorron. Samalla tavoin psalmin kirjoittaja ei pelkää, vaikka 
maa järkkyisi. Eikö olisi ihmeellistä, jos voisimme olla aina näin varmoja! Ja 
silti kohtaamme toisinaan psalmeissakin horjuvan asenteen Jumalaa kohtaan. 
Näin Psalmissa 107 merenkulkijat ylistävät merellä Jumalaa hänen 
ihmeistään, mutta sitten pelästyvät myrskyä: hädän hetkellä heidän 
rohkeutensa murtui.

Tämän psalmin meille esittämä haaste koskee hengellistä sisukkuutta 
erityisesti silloin, kun tuntuu siltä, että tuntemamme maailma tulee 
päätökseen (vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin) ja olemme keskellä 
poliittista ja taloudellista myllerrystä (Kansojen meri kuohuu, valtakunnat 
horjuvat). Tämä psalmi on meidän ajallemme, sillä aikamme tarvitsee kaiken 
toivon laittamista Jumalaan.

Niinpä rukouksemme voikin ottaa tänään hieman toisenlaisen muodon ja 
pyydämme Jumalaa lahjoittamaan meille uskon, joka pysyy vakaana 
silloinkin, kun kaikki muu hajoaa. Rukoile niiden puolesta, joiden kaipaat 
tuntevan Kristuksen omakohtaisesti. Rukoile myös, että uskaltaisit uskoa 
tavalla, joka antaa epäileville, kyseleville ja etsiville luottamusta etsiä sinun 
Jumalaasi, Jumalaa, joka on auttajamme hädän hetkellä.

Tule, Pyhä Henki, ja lahjoita minulle kivenkova usko;
Anna
nähdä uskoni sinuun ja innostaa häntä etsimään sinua ja 
löytämään uskon sinuun.

PÄIVÄ 6
–



–

P A LVONTA
–

MATKALLA 
KOHTI JUMALAA

Psalmi 84:2–5

2 

3 

4 

5 

Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi,
Herra Sebaot!

Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta,
kun se ikävöi Herran temppelin esipihoille.
Minun sieluni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon,
kun tulen elävän Jumalan eteen.

Herra Sebaot,
minun kuninkaani ja Jumalani!
Sinun alttarisi luota
on varpunenkin löytänyt kodin,
pääskynen pesäpaikan,
jossa se kasvattaa poikasensa.

Miten onnellisia ovatkaan ne,
jotka saavat asua sinun huoneessasi!
He ylistävät sinua alati. (sela)



O lemme tottuneet sellaiseen ajatukseen, että koska Jumala on 
kaikkialla, niin sillä ei ole merkitystä, missä hänet kohtaamme.

Vuori on aivan yhtä hyvä paikka kuin kirkko, makuuhuone tai pyhäkkö. 
Ja kuitenkin koemme outoa vetoa erityisiin paikkoihin, joissa olemme 
kokeneet Jumalan läsnäolon perustavalla tavalla ja joita kutsumme 
’ohuiksi paikoiksi’.

Tämä psalmi puhuu Jerusalemin temppelistä juuri tällaisena erityisenä 
paikkana, Jumalan asuinsijana. Kirjoittajan matka kohti Jumalan 
temppeliä ja alttaria on matka Jumalan sydämeen, pyhiinvaellus Jumalan 
läsnäoloon. Tämä psalmi ei käsittele rakennuksia, niin tärkeitä kuin ne 
ovatkin, vaan läheisyyttä ja syvää kaipausta siihen läheisyyteen, josta 
olemme jo puhuneet. Kyse on laulusta, joka kutsuu: ”Tule kanssani, 
lähtekäämme löytöretkelle, etsimään ja kohtaamaan.”

Kun rukoilemme tänä aikana helatorstaista helluntaihin ’tulkoon sinun 
valtakuntasi’ sekä omalla kohdallamme että niiden kohdalla, joiden 
puolesta rukoilemme ja joita rakastamme, pyytäkäämme Jumalaa 
käyttämään meitä näille ihmisille lähetettävinä kutsukirjeinä, joiden 
kautta he voivat vastaanottaa Jumalan tervetulotoivotuksen kenties 
ensimmäistä kertaa.

Tule, Pyhä Henki, ja osoita minulle tie, jota tulla kotiin;
Osoita
että odotat heitä avosylin.

PÄIVÄ 7
–



–

J UH L I
–

JUMALAN 
HYVÄKSYNTÄ

Psalmi 149:1–4

1 

2 

3 

4 

Halleluja!
Laulakaa Herralle uusi laulu,
kokoontukaa ja ylistäkää häntä,
te Herran omat!

Iloitkoon Israel Luojastaan,
riemuitkoot Siionin asukkaat kuninkaastaan,

ylistäkööt tanssien hänen nimeään,
soittakoot hänen kiitostaan rummuin ja harpuin!

Herra rakastaa kansaansa,
hän auttaa heikkoja ja nostaa heidät kunniaan.



J umala kohtelee meitä ihmeellisen armollisesti ja rakastavasti. Niin 
kuin Jos Moons sanoo kirjassaan The Art of Spiritual Direction

(Hengellisen ohjauksen taito): ”Jumala ei aseta meille pääsykokeita!” 

Tämän päivän psalmi kutsuu meitä vastaamaan tähän ylistämällä, 
laulamalla, iloitsemalla, riemuitsemalla ja soittamalla, koska Jumala 
rakastaa meitä, auttaa heikkoja ja nostaa heidät kunniaan. Mitä tämä 
merkitsee? Ensinnäkin sitä, että Jumala edelleen näkee meissä luomistyönsä 
kauneuden kaikista säröistä huolimatta. Toiseksi, että hän riemuiten 
rakastaa meitä. Kolmanneksi, että hän haluaa korjata kuntoon kaiken 
meissä olevan vääryyden. Mikä Jumala! 

Tämä on meille rukouskutsu ajatella kaikkia niitä ihmisiä, joita kannamme 
tällä tavoin rukouksissamme ja iloita heistä Jumalan edessä lapsina, 
rakastettavina ja armahdettavina. Kiitämme Jumalaa siitä, että hän rakastaa 
heitä, ja pyydämme, että heidän sydäntensä ovi aukeaisi tälle rakkaudelle.

Jakeen 4 toinen osa on kiehtovalla tavalla toisenlainen ja muistuttaa meitä 
siitä, että ihmisen tärkein piirre liittyy siihen, miten olemme Jumalan 
edessä, nöyrinä, luotuina. Tähän sisältyy toinen kutsu, kutsu luopua 
itsekontrollista Jumalan edessä. Tämä saattaa olla kaikkein tärkein rukous, 
jonka koskaan rukoilet ystäviesi puolesta pyytäen heidän sydäntensä 
avautumista Jumalalle, joka voi tuoda heidät kotiin ja pitää turvassa.

Tule, Pyhä Henki, anna minulle voimaa kantaa

sinulle, ja anna heidän huomata, kuinka sinä rakastat heitä.

PÄIVÄ 8
–



–

H I L J A I S UU S
–

LEPO JA 
HILJAISUUS

Psalmi 62:6–9

6 

7 

8 

9 

Hiljene, sieluni, Jumalan edessä!
Hän antaa minulle toivon.

Hän on kallio, hän on minun pelastukseni,
hän on linnani, minä en horju.

Jumalassa on pelastukseni ja kunniani.
Hän on luja kallio,
hänessä on turvani.

Luottakaa aina Jumalaan,
tuokaa hänen eteensä kaikki mikä sydäntänne painaa!
Jumala on turvamme. (sela)



Tämä psalmi muistuttaa meitä siitä, että jumalasuhteemme 
alku ja loppu ei ole työssä vaan levossa, tai kuten psalmi sanoo

hiljaisuudessa. Johanneksen ilmestyksen viidennessä luvussa oleva 
näky tuo meille kauniin kuvan rukouksistamme (pyhien rukoukset) 
vanhimpien kultamaljoista Jumalan luo nousevana uhrisavuna. 
Varmuus siitä, että rukoilemamme rukoukset nousevat suoraan 
Jumalan luo, auttaa meitä luottamaan, sillä hän antaa meille toivon.

Tämän Novenan johdannossa puhuttiin siitä, kuinka kuuntelemme 
psalmien avulla taivaan keskusteluja. Nyt helluntain aattona tulemme 
taivaan hiljaisuuteen ja tyyneyteen, jossa emme enää kuuntele tai 
odota vaan lepäämme Jumalan läsnäolossa. Tässä levossa me 
nautimme Jumalan seurasta ja tarjoamme vastavuoroisesti hänelle 
omaa seuraamme. 

Kun pääsemme tähän rauhan paikkaan, ja tuntuu siltä kuin aikakin 
pysähtyisi, muistamme kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että olemme 
samalla puolella Jumalan kanssa. Meidän ei tarvitse väitellä hänen 
kanssaan, ei silloinkaan, kun voimme vain epätoivoisesti huutaa 
rukoustamme. Toiseksi sen, että hiljainen aika Jumalan läsnäolossa 
muuttaa meitä: usein juuri tämä voi muuttaa elämämme 
vaikuttavaksi todistukseksi taivaallisesta rauhasta, ilosta ja 
rakkaudesta.

Herra Jumala, kun lepään sinun läsnäolossasi,

auta minua kantamaan
tänne; Auta 
kokemaan sinun läsnäolosi tänään.

PÄIVÄ  9
–



T U L K O O N  S I N U N
V  A  L  T A  K U N T A S I

RAKKAUDESSA 
JA VOIMASSA
Psalmi 104:1–4 

1 

2  

3  

4  

Ylistä Herraa, minun sieluni!
Herra, minun Jumalani,
miten suuri ja mahtava sinä olet!
Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja kunnia,

valo ympäröi sinut kuin viitta.
Sinä olet levittänyt taivaan kuin telttakankaan

ja tehnyt salisi ylisten vetten keskelle.
Sinä otat pilvet vaunuiksesi
ja kuljet tuulten siivillä.

Sinä teet tuulista sanasi viejät
ja panet liekit palvelijoiksesi.



K un tulemme Tulkoon Sinun Valtakuntasi -ajan päätökseen, on 
sopivaa palata kaikkien asioiden alkuun, siihen kun Jumala loi

koko maailmankaikkeuden tyhjästä. Psalmi kutsuu meitä liittymään 
yhteiseen Jumalan, luojamme ja suojelijamme, ylistykseen, hymniin, joka 
säestää 1. Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun kertomusta. On sopivaa, 
että juhliessamme sitä, kuinka Jumala vuodatti Pyhän Henkensä kirkon 
päälle, muistamme myös, että Henki on liikkunut vetten yllä jo ennen 
aikojen alkua luoden ja antaen voimaa Jumalan kansalle. 

Sekä helluntai että luomiskertomus muistuttavat meitä siitä, että Jumalan 
voima muuttaa asioita ja ihmisiä ja Jumalan Henki kääntää pimeydestä 
valoon ne, joiden puolesta rukoilemme. Me rukoilemme ja Jumala toimii. 
Se miten ja milloin Jumala toimii, on usein meiltä salattua, muttei ole 
yllätys, ettemme me voi oikein tavoittaa ymmärrystämme suuremman 
Jumalan teitä, hänen, jonka vaatteena on kirkkaus ja kunnia.

Jos olemme jotakin oppineet tehdessämme matkaa tämän Novenan kanssa 
niin tämän:

• tunnistamme rukouksen tärkeyden omassa elämässämme;

• Jumala haluaa vastata toimimalla ja tekee sen iloiten;

• ja niin me luotamme Jumalaan, vaikkemme usein oikein ymmärräkään.

Toivomme, että tämä aika ei vain tuo Jumalan valtakuntaan niitä, joiden 
puolesta olet rukoillut, vaan että se on myös tuonut sinut itsesi lähemmäksi 
Jumalaa. Sillä tätä varten sinut on luotu ja tässä saat elää kaikki maisen 
elämäsi päivät. Kunnia Jumalalle!

Isä, kiitos rakkaudestasi:
vedä perheeni ja ystäväni tähän rakkauteen. 
Jeesus, kiitos siitä, että annoit itsesi lahjaksi:
auta heitä ottamaan vastaan ja arvostamaan tätä lahjaa.
Pyhä Henki, anna heille uusi elämä ja tuo heidät kotiin.

HELLUNTAI
–



–
Lisätietoja Tulkoon Sinun Valtakuntasi -

kampanjasta, lähelläsi järjestettävistä 
tapahtumista sekä tavoista osallistua, 

innostavista kertomuksista ja muista 
aineistoista löydät täältä:

THYKINGDOMCOME.GLOBAL
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