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Tule, Pyhä Henki,
sielujemme virvoittaja 

ja valaise taivaallisella valolla.
Sinä voitelet Hengellä ja 

saamme seitsenkertaiset lahjat.
Veni creator spiritus
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Tämän pienen vihkosen tavoitteena on 
tukea ja virkistää rukouksiasi Tulkoon 
sinun valtakuntasi -rukousjakson aikana.

Helatorstaista helluntaihin kristittyjä eri puolilta maailmaa, kaikista tunnustus-
kunnista, kutsutaan pitämään rukouksiensa keskiössä kaipuu raikkaaseen Pyhän 
Hengen tuuleen – heidän, heidän ystäviensä ja kirkon ylle. Pyhä Henki on Jumalan 
lupaama läsnäolo kanssamme, joka antaa meille Jeesuksessa mahdollisuuden olla 
taivaallisen Isän vallankumouksellisen rakkauden todistajia, ja olla Jeesuksen todistajia 
tässä maailmassa.

Rukous on yksinkertainen:

 ”Tule, Pyhä Henki”
Ja lupaus on varma: 

”Minä sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. 
Koputtakaa oveen, niin se avataan teille.  Pyytäjä kyllä saa, etsijä löytää ja koputtajalle 
avataan.  Kuka teistä vanhemmista antaisi lapselleen käärmeen, jos lapsi pyytäisi 
kalaa?  Tai skorpionin, jos hän pyytäisi munaa?  Vaikka te olette pahoja, osaatte antaa 
lapsillenne hyviä asioita. Kai siis Taivaan Isä antaa vielä paljon mieluummin Pyhän 
Hengen niille, jotka sitä pyytävät.”  (Luuk. 11:9–13 UT2020)

Tulevat päivät keskitytään Pyhän Hengen lahjan pyytämiseen, etsimiseen ja ovelle 
koputtamiseen. Joka päivä keskitytään rukouksessa yhteen Pyhän Hengen ominai-
suuteen, jotka on Raamatussa kerrottu: Voima, Henkäys, Tuli… Jokainen mietiskely 
noudattaa samaa rakennetta: Pysähdy, kun mietiskelemme Pyhän Hengen 
ominaisuutta; Kuuntele, kun luemme Jumalan sanaa; Vastaa, kun pohdimme, mitä se 
voisi tarkoittaa, ja Rukoile, kun olemme Jumalan kanssa.



Hengitä minussa, oi Pyhä Henki, että ajatukseni olisivat pyhiä.
Toimi minussa, oi Pyhä Henki, että työnikin olisi pyhää.

Avaa sydämeni, oi Pyhä Henki, että rakkauteni vasta olisikin pyhää.
Vahvista minua, oi Pyhä Henki, puolustaakseni kaikkea, mikä on pyhää.

Suojele minua, oi Pyhä Henki, että aina olisin pyhä.
(Augustinus)

Me rukoilemme, emme vain itsemme puolesta, vaan viiden läheisemme puolesta, 
ystävän, naapurin, työtoverin tai perheenjäsenen, joille toivoisimme, että he 
kuulisivat Jeesuksen kutsun ja liittyisivät joukkomme Tien seuraajina.
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Pysähdy
Katso ympärillesi – mitä sellaista näet, joka toimii vain silloin, kun siihen on kytketty 
virta? Missä tarvitset Jumalan virtaa tänään?

Kuuntele
”Saatte kuitenkin voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Teistä tulee minun todistajiani 
täällä Jerusalemissa ja koko Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin asti.” 
(Ap.t. 1:8 UT2020) 

Jeesus lausuu viimeiset maanpäälliset sanansa helatorstaina. Kuulemme tehtäväksiannon 
– oppilaista tulee todistajia. Miten voimme täyttää tällaisen tehtävän? Jokainen Jumalan 
antama tehtävä sisältää takuun. Jokainen käsky perustuu lupaukseen. Jeesus tietää, että 
ei ole mitään mahdollisuutta olla todistaja ilman Pyhän Hengen voimaa. Jeesus itsekin, 
”todellinen ja uskollinen todistaja”, oli kertakaikkisen riippuvainen Pyhästä Hengestä. 
Miksi luulisimme, että meidän kohdallamme olisi toisin?

Vastaa
Miten vastaat Jeesuksen haasteeseen olla hänen todistajansa? Missä tarvitset hänen 
voimaanuttavaa Henkensä? Nimeä viisikkosi, ne, joiden puolesta olet sitoutunut 
rukoilemaan näiden 11 päivän ajan, ja jätä heidät Jumalan käsiin.

Rukoile
”Tule Pyhä Henki… uudista minut, niin että olisin sovelias Jeesuksen todistaja ja avaa 
niille viidelle, jotka olen tuonut eteesi, elämä sinussa, niin että heistäkin voisi tulla sinun 
rakkautesi todistajia.”
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Oi Jumalani!
Kaiken armon lähde!
Tunnustan suvereenin voimasi.

Kun muistelen hukattuja vuosia, jotka 
ovat menneet, uskon, että sinä, Herra, voit 
silmänräpäyksessä muuttaa menetyksen voitoksi.

Vaikka olen murheellinen, uskon vahvasti, että 
Sinä voit tehdä kaiken.

Palauta menetetty aika antamalla armosi, nyt 
ja tulevaisuudessa, niin että voin tulla luoksesi 
kunniassa. Aamen.
(Avilan Teresan mukaan)



Pysähdy
Vedämme henkeä keskimäärin 20 000 kertaa joka päivä.     
Ole hetken ajan tietoinen omasta hengityksestäsi. Kiitä siitä Jumalaa.

Kuuntele 
”»Rauhaa teille», sanoi Jeesus uudelleen. »Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin 
lähetän minä teidät.»  Näin sanottuaan hän henkäisi heitä kohti ja sanoi: »Ottakaa 
Pyhä Henki.”  ( Joh. 20:21–22 UT2020)

Kertomuksissa ylösnousemuksesta löydämme monia kaikuja aluistamme, tai 
kirjaimellisesti luomisestamme. Se tapahtui ensimmäisenä päivänä puutarhassa, ja 
nyt, kun Jeesus tapaa oppilaansa, hän toimii vertauskuvallisesti samoin kuin Jumala 
1. Mooseksen kirjan luvussa kaksi, kun hän ”muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi 
hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento.” 

Nyt ei palata menneeseen, vaan aavistetaan tulevaisuus. Ylösnousemuksen henkäys 
on Pyhä Henki – Jumalan elävä läsnäolo. Se on ilmaa, joka tulee meille vain Jeesuksen 
henkäyksen kautta.

Vastaa
Kun hengität sisään ja ulos viisi kertaa, jätä nimeämäsi viisi läheistäsi Jumalan eteen.

Rukoile
”Tule Pyhä Henki…. Puhalla henkesi minuun, niin että voin olla uusi luomistyösi, ja 
herätä elämään ne viisi, jotka tuon eteesi.”

Henkäys
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Pysähdy
Oletko koskaan ollut epämukavalla tavalla janoissasi? 
Miltä maistui silloin ensimmäinen kulaus vettä? 
Mitä sinä janoat nyt?

Kuuntele
”Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan.
  Sieluni janoaa sinua,
  ruumiini ikävöi sinua
  ja uupuu autiomaassa ilman vettä.” 

(Ps. 63:2)

Me emme tietenkään haluaisi myöntää tätä. Vaikuttaa hengellisen elämämme 
epäonnistumiselta, mutta elämämme on rutikuivaa, kuivettunutta ja hedelmätöntä. 
Me tarvitsemme epätoivoisesti Jumalaa.

Ylpeys estää meitä tunnustamasta, mutta vain tunnustaessamme kuinka kuivaa 
elämämme on, käännymme epätoivoissamme hänen puoleensa, hänen, joka lupaa 
Hengen elävän veden. Jumala odottaa, että ilmaisemme tarpeemme ja kaipuumme 
hänen läsnäoloonsa.

Vastaa
Pohdi hengellistä nestehukkaasi. Pohdi, mitä nimeämiesi viiden elämä voisi olla 
Jumalan elävän veden kanssa.

Rukoile
”Tule Pyhä Henki…. Valuta elävää vettä janoiseen sieluuni. Luo heihin, jotka tuon 
eteesi, jano sinun virvoitukseesi, ja lähetä Pyhä Henkesi täyttämään se.”
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Vesi

Jotta edistyisit, sinun 
pitää janota, 
Koska vain ne, jotka 
janoavat, on kutsuttu:
 
Anna jokaisen janoavan 
tulla luokseni ja juoda. 
Ne, jotka eivät janoa, eivät 
pysy polullaan. 
(Katariina Sienalainen)



Pysähdy
Muistele hetkeä, jolloin tuli on lämmittänyt sinua.
Muistele, hetkeä, jolloin tuli pelotti sinua.
Muistele hetkeä, jolloin vaikutuit tulen voimasta.

Kuuntele
”Johanneksella oli tapana sanoa heille: »Minä kastan teidät vedellä, 
mutta tulossa on minua mahtavampi mies. En ole tarpeeksi arvokas edes 
riisumaan hänen sandaalejaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja 
tulella.”  (Luuk. 3:16 UT2020)

Miksi Johannes Kastaja korostaa, että hänen jälkeensä tuleva kastaa 
tulella? Johanneksella kääntymyksen kaste tapahtui vedessä. Vesi 
puhdistaa ja pesee – se ottaa pois tomun ja lian, ulkopuolelta. Mutta se ei 
muuta sitä, mikä on sisäpuolella. Se ei muuta asiaa itseään, sen olemusta. 
Mutta tuli sulattaa asiat, se muovaa uudestaan, uudistaa ja rakentaa.

Kun Pyhä Henki laskeutui taivaasta, kerrotaan, että jokaisen pään päälle 
ilmestyi tulenliekki. 

Hengen tuli tulee luodakseen meidät uudestaan. Vain Jeesus voi johdattaa 
meidät tähän kasteeseen. Jeesus lähettää Pyhän Hengen tehdäkseen meistä 
uutta. Vaikka hänen rakkautensa tulen lämpö vetää ymmärrettävästi 
meitä puoleensa, me usein vetäydymme kauemmas hänen uutta luovasta 
valupadastaan. 

Vastaa
Millä tavoin Hengen tuli muovaa sinusta uutta?
Kun tuot nimeämäsi viisi Jumalan eteen, tartu siihen toivoon, että Hengen 
tuli voi toteuttaa muutoksen heissä, muutoksen, joka on mahdollinen 
vain Jumalalle.

Rukoile
”Tule Pyhä Henki…. Uudista rakkautesi tulella minut ja heidät, jotka 
tuon eteesi.”

TuliT
u

li



SINUSSA ,  IKUINEN KOLMINAISUUS,
MINÄ TULEN TUNTEMAAN ITSENI .

MIKÄ  ON LUONTONI ,  RAJATON RAKKAUS?

SE  ON TULI .

KOSKA S INÄ  OLET  RAKKAUDEN TULI .

JA  OLET  ANTANUT IHMISKUNNALLE 
OSAN TÄSSÄ  LUONNOSSA .
RAKKAUDEN TULELLA  OLET  LUONUT MEIDÄT.

(Katariina Sienalainen)



Pysähdy
Jumalan antama rauha on täysin erilaista kuin mikään maailman tarjoama rauha. 
Unohdamme usein tämän ja näytämme tyytyvän vähempään kuin siihen, mitä Jumala 
meille tarjoaa tai sekoitamme rauhan helppouteen tai vaikeuksien puuttumiseen.

Kuuntele
”Kaikki ihmiset oli kastettu, ja Jeesuskin oli saanut kasteen. Hän oli rukoilemassa, kun 
taivas avautui ja Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen hahmossa hänen ylleen. Taivaasta 
kuului ääni: »Sinä olet minun rakas Poikani, ja sinuun minä olen kiintynyt.”   
(Luuk 3:21–22 UT2020)

Pyhä Henki laskeutuu kyyhkysen muodossa alas vain kertomuksissa Jeesuksen 
kasteesta. Mutta liitämme usein mukaan ajatukset rauhasta, joka on Hengessä meidän. 
Mielikuvituksessamme kyyhky on yleensä loistava valkoinen olento. Luukas käyttää 
kuitenkin kyyhkystä toista sanaa; kalliokyyhkyä. Kalliokyyhky on mitäänsanomattoman 
värinen ja on saanut nimensä siitä, että munii munansa kallionkoloihin ja pimeisiin 
loukkoihin. Tätä kautta näemme Pyhästä Hengestä kuvan, joka tuo valon syvimpiin ja 
pimeimpiin elämämme loukkoihin. 

Tätä on Jumalan rauha. Tulemista syvimpiin ja piilotetuimpiin loukkoihin, 
saavuttamattomiin paikkoihin ja rauhan tuomista ja luomista sinne.

Vastaa
Mihin sinä tarvitset rauhan Henkeä tuomaan rauhaa?
Kun pohdit viiden läheisesi elämää, voit pohtia, missä kohtaa Jumala saattaisi aloittaa 
heissä työnsä. Hengen kyyhky haluaa tuoda elämää heidän syvimpiin tarpeisiinsa. 
Rukoile, että he haluaisivat sitä.
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Rukoile
”Tule Pyhä Henki…. Koska Pyhä 
Henkesi on niin syvästi istutettu meidän 
elämäämme, tee meistä sinun rauhasi 
välikappaleita.”

Olkoon tässä päivässä rauhaa.

Että Jumala antaisi luottamusta siihen, 
että olet juuri siinä, missä sinun pitää olla.

Ettet unohtaisi niitä loputtomia 
mahdollisuuksia, joita usko synnyttää.

Että käyttäisit niitä lahjoja, jotka olet 
saanut ja jakaisit rakkautta, jota sinulle  
on annettu.

Että olisit tyytyväinen tietäessäsi olevasi 
Jumalan lapsi.

Että tämä läsnäolo asuisi sinussa ja antaisi 
sielusi laulaa, tanssia, ylistää ja rakastaa.

Tämä kaikki annetaan meille jokaiselle 
joka päivä.

(Pyhä Lisieux’n Teresa)



Pysähdy
Öljyä on aina pidetty kallisarvoisena ja erityisenä. Ei vain sen takia, mitä se saa aikaan, 
vaan mistä se muistuttaa. Öljyllä voiteleminen on Raamatussa initiaatioseremonia, 
joka muuttaa voideltavan statusta tai kutsumusta. Messias tarkoittaa kirjaimellisesta 
voideltua. Jeesusta kutsutaan Kristukseksi koska hän on voideltu ja me kannamme 
hänen nimeään ”kristitty” koska meidät on voideltu Hengessä.

Kuuntele
”Iisai lähetti miehiä hakemaan häntä, ja he toivat pojan mukanaan. Hän oli vielä 
parraton nuorukainen, kirkassilmäinen ja miellyttävän näköinen. Silloin Herra 
sanoi: »Tämä se on, voitele hänet!» Samuel otti öljysarvensa ja voiteli Daavidin siinä 
veljesten keskellä, ja Herran henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen.”  
(1. Sam 16:12–13 UT2020)

Evankeliumi julistaa totuuden, joka on muuttumaton ja peruuttamaton. Pyhän Hengen 
kautta meidät kutsutaan Kristukseen ja niin me olemme Jumalan rakastettuja lapsia, 
ikuisesti sidottuja Kristukseen. Tämä on totuus siitä, keitä me olemme. Elämämme voi 
olla todella rikasta, jos otamme tämän todesta.

On useita elämänalueita, missä voimme hyödyntää tätä. Hengen öljy voitelee meka-
nismit ja liitokset näillä elämämme alueilla. Joka päivä voimme pyytää Henkeä 
auttamaan meitä ymmärtämään keitä todellisuudessa olemme.

Vastaa
Jos olet brutaalin rehellinen itsellesi, millä elämäsi alueilla Kristuksen todellisuus on 
kateissa? Kun pohdit, miten Jumalan rakkaus saattaisi päästä viiden läheisesi ihon alle, 
miten kuva Hengen öljystä voisi tunkeutua lukkojen läpi?

Rukoile
”Tule Pyhä Henki…. Anna voitelevan Henkesi valua kaikille elämämme alueille, niin 
että se mitä olemme voisi tuoda esiin sinun rakkautesi.”
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Oi Herra, Jumalani, sokeiden 
valo ja heikkojen voima, 
näkevien valo ja vahvojen 
voima, kuuntele sieluani, 
kuule sen syvyyksistä kaikuva 
itku.

Oi Herra, auta meitä 
kääntymään ja etsimään 
sinua, et ole hylännyt 
luotujasi niin kuin me olemme 
hylänneet sinut, Luojamme.

Kääntykäämme ja 
etsikäämme, me tiedämme, 
että olet sydämissämme, kun 
tunnustamme syntimme 
sinulle, kun heittäydymme 
eteesi ja itkemme olkaasi 
vasten, kaikkien kivisten 
polkujemme jälkeen: ja 
lempeästi sinä pyyhit 
kyyneleemme ja me itkemme 
ilosta; koska sinä Herra, joka 
loit meidät, tulet uudistamaan 
meidät ja lohduttamaan 
meitä.

Kuule, Herra, rukoukseni, 
lupaan, että rakastan sinua, 
ja pelasta minut, oi Herra, 
kaikista kiusauksista, loppuun 
asti. Aamen.

(Augustunus)



Pysähdy
Mitä todella tarvitset? 
Se miten vastaamme tähän kysymykseen on häiritsevän paljastavaa.
Se kertoo, mitä pidämme tärkeimpänä ja välttämättömimpänä.

Vaikka ensimmäiset tapaamisemme Jumalan kanssa liittyvät määrittelemiimme tarpeisiin, 
tiedämme myös, että Jumala, Luojamme ja Lunastajamme, on Hän, joka jo tietää kaikki 
tarpeemme. Ja se mitä meille annetaan Jeesuksen Kristuksen kautta Hengessä, on kaikkein 
perustavinta meille: Hänet itsensä.

Kuuntele
”Pyydän Isää antamaan teille toisen rohkaisijan, joka on kanssanne ikuisesti.  Hän on 
Totuuden Henki; maailma ei voi saada Henkeä, koska se ei näe eikä tunne häntä. Te 
tunnette hänet, koska hän pysyy luonanne ja on teissä.”  ( Joh. 14:16–17 UT2020)

Joissakin Jeesuksen elämän viimeisissä sanoissa paljastuu Jeesuksen toive, että Isä antaisi 
meille sen mikä on meille välttämättömintä. Nykyään emme yleensä puhu asianajajista – 
paitsi lakiasioissa. Muita sanoja ovat ”auttaja”, puolustaja”, ”lohduttaja”, ”tukija”. Hän on 
se, joka pysyy vierelläsi, puolustaa asiaasi toisten edessä ja on selustasi. Hänet on varattu 
sinua varten.

Huomaa, että Jeesus sanoo Hengen olevan toinen rohkaisija – koska Jeesus itse on 
ensimmäinen. Henki, joka ei ole sidottu Nasaretin Jeesuksen fyysisiin ominaisuuksiin, 
joka pystyi olemaan vain yhdessä paikassa yhdellä kertaa, on lähetetty jatkamaan 
Jeesuksen työtä – Jumala kanssamme.

Lohduttaja/                asianajaja
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Vastaa
Se mitä tarvitsemme eniten,  
on Jumala, joka on persoonallisesti läsnä.  
Kun olet puolustajasi läsnäolossa,   
nimeä viisi läheistäsi. 
Kun hän lähestyy heitä, 
pyydä, että puolustaja herättäisi heissä  
suurimman ja tärkeimmän tarpeen.

Rukoile
”Tule Pyhä Henki…. 
Tunnustan, että suurin tarpeeni on 
sinun läsnäolosi ja syvin toivoni on  
sinun rakkautesi minun kanssani.”

YKSIN  S INUN KANSSASI ,  JUMALANI , 
VAELLAN TIETÄNI .

MITÄ  PELKÄISIN ,  KUN SINÄ  OLET 
LÄHELLÄNI ,  OI  YÖN JA  PÄIVÄN KUNINGAS?

ENEMMÄN TURVASSA  OLEN SINUN 
KÄDELLÄSI ,  KUIN  JOS  SOTAJOUKKO 
SEISOISI  YMPÄRILLÄNI .
(Columba n. 521–597)



Tuuli
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Pysähdy
Jos mahdollista, katso ulos ja kiinnitä huomiosi tuuleen. Miten kaikkea, mikä on 
salaperäistä tuulessa, mistä se tulee ja sen moninaista voimaa.

Kuuntele
”Henki on kuin tuuli. Se puhaltaa, missä haluaa, ja voit kuulla sen äänen. Et kuitenkaan 
tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita.”  
( Joh. 3:8 UT2020)

Kuva Pyhästä Hengestä tuulena voi olla hämmentävä. Kuka voi kontrolloida tuulta? 
Kuka voi ennustaa sen muodon ja liikkeen? 

Pohdin, että tässä on tämän metaforan lahja meille – se osoittaa, kuinka 
ulottumattomissamme Hengen työ on ja alleviivaa sitä, miten Jumala on se, joka saa 
aikaan Hengen liikkeen. Paras paikka on aina Pyhän Hengen tiellä. Muistan lukeneeni 
haastattelun, jossa nainen kertoi yksinpurjehduksestaan maailman ympäri. Häneltä 
kysyttiin kaikkein pelottavimmista myrskyistä ja tuulista. Hän vastasi, etteivät ne olleet 
pahimpia: pelottavinta oli silloin kun ei tuullut yhtään eikä matka edennyt päiväkausiin.

Vastaa
Me tarvitsemme Pyhän Hengen tuulta.  Rukoile, että Jumala lähettäisi vahvan Henkensä 
meillä, ja erityisesti niille viidelle, joiden puolesta rukoilet.

Rukoile
”Tule Pyhä Henki…. Puhalla meidän päällemme ja saa meidät liikkeelle sinun voimasi 
läsnäolosta.”



Ota, Herra vastaan minun vapauteni, 
Minun muistoni, ymmärrykseni, ja koko tahtoni.
Kaikki mitä minulla on ja mitä sanon omakseni, 
olet antanut minulle.
Palautan sen sinulle, Herra.
Kaikki on sinun, tee sillä mitä haluat.
Anna minulle vain rakkautesi ja armosi,   
se on minulle tarpeeksi.
(Ignatius Loyola)



Takuu
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Pysähdy
Mikä on syvin toiveesi?
Mikä on selkein varmuutesi? 

Kuuntele
”Huokailemme nyt majassamme ahdistuneina, sillä emme me tahdo riisuutua vaan 
pukeutua niin, että elämä sulkee sisäänsä sen, mikä meissä on kuolevaista. Juuri tätä 
varten Jumala on meidät tehnyt ja antanut meille vakuudeksi Hengen.”    
(2. Kor. 5:4–5 UT2020)

Pyhän Hengen lahja on lupaus, aavistus siitä, mitä on tulossa. Tämä mielikuva nousee 
ensimmäisen vuosisadan arkielämästä, jolloin sitoutuminen jonkin asian maksamiseen 
osoitettiin maksamalla ennakko. Ennakko oli konkreettinen osoitus aikomuksesta – 
koko summa on luvattu, lupauksesta seuraa jotakin hyvää. Sitä on takuu.

Henki on tulevaisuuden lupauksen ensimmäinen maksuerä – jonain päivänä tunnemme 
Jumalan täyden läsnäolon. Siihen saakka Jumalan läsnäolo Pyhän Hengen kautta 
rohkaisee ja vakuuttaa meitä Jumalan uskollisuudesta.

Vastaa
Käytä jonkin verran aikaa Hengen läsnäolon tunnistamiseen itsessäsi ja ympärilläsi. 
Nimeä viisi läheistäsi ja rukoile, että Pyhä Henki aloittaisi heissä työn, jonka myös vie 
päätökseen.

Rukoile
”Tule Pyhä Henki… herätä meihin kaipuu, odotus ja toivo sinun täydestä läsnäolostasi.



Ä L Ä  A N N A M I N K Ä Ä N H Ä I R I T Ä  S I N UA ,

Ä L Ä  A N N A M I N K Ä Ä N P E LO T T A A S I N UA ,

K A I K K I  A S I AT  M E N E VÄT OH I :

J U M A L A  E I  M I L LOI N K A A N M U U T U.

K Ä RS I VÄ L L IS Y YS  S A AV U T T A A K A I K E N,

S I LT Ä ,  JOL L A  O N J U M A L A ,  E I  PU U T U 

M I T Ä Ä N.

J U M A L A  Y KS I N  R I I T T Ä Ä .

(Avilan Teresa)



Sanat

San
at

Pysähdy
Henki on sanoja-antava Henki – annettu meille, 
että voisimme kuulla ja puhua elämää antavia sanoja.  

Vain Pyhän Hengen kautta me huudamme ”Isä” ja ”Jeesus, Herramme”. Vain Hengen 
kautta meillä on tie auki kuulla Jumalaa ja puhua Jumalalle. Vain Hengen vaikutuksesta 
voimme antaa vaikuttavan todistuksen Jeesuksesta.

Kuuntele 
”Kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja alkoivat puhua itselleen vierailla kielillä sitä, 
mitä Henki sai heidät julistamaan.”  (Ap.t. 2:4 UT2020)

Evankeliumi on viestintätapahtuma. Siihen voidaan vastata vain silloin kun se on 
julistettu. Se voidaan julistaa vain, kun Jumala on lähettänyt ja varustanut todistajia. 
Se on uutinen, jota välitetään edelleen ja ensisijaisesti se tehdään puhumalla. Henki ei 
inspiroi yleistyksiä tai iskulauseita, vaan Hengen kautta puhuttua kieltä tai murretta. 
Kun Henki välitetään, todistajat julistavat kirjaimellisesti kansan kielellä. Tämä on 
ihme – jokainen kuulee hyvän sanoman omalla kielellään.

Vastaa
Oletko valmis luottamaan Pyhään Henkeen, joka saa sinut puhumaan hyvästä 
sanomasta, niin, että muut voivat sen ymmärtää? Kun nimeät viisi läheistäsi, rukoile, 
että he voisivat kuulla Jumalan kutsuvat heitä.

Rukoile
”Tule Pyhä Henki… anna meille sanat kertoa rakkaudestasi, niin että kaikki kuulisivat 
äänesi, joka kietoo heidät rakkauteen.”



Oi Jumala, tosi elämämme, jossa 
ja josta kaikki elää, käsket meitä 
etsimään sinua ja olet löydettävissä, 
pyydät meitä koputtamaan ja avaat 
oven, kun niin teemme.
Sinun tuntemisesi on elämä, sinun 
palvelemisesi ja vapaus, sinusta 
nauttiminen on valtakunta, sinun 
ylistämisesi on sielun ilo ja onni.
Minä ylistän, kiitän ja kunnioitan 
sinua, paljon sinua, korotan sinua, 
kiitän sinua suuresta kunniastasi.
Nöyrästi pyydän sinua tulemaan 
minuun, hallitsemaan minussa, 
tekemään sydämestäni pyhä 
temppeli, hyvä asumus sinun 
kuninkuudellesi.

Oi kaiken Luoja ja ylläpitäjä, 
näkyvän ja näkymättömän! Pidä 
minut, joka lähestyn sinua, minut. 
joka olen kättesi työtä, joka luotan 
yksin suojelevaan ja turvalliseen 
armoosi. Suojele minua armosi 
voimalla, täällä ja joka paikassa, 
nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
(Augustinus)



Henkilökohtaisuus
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Pysähdy
Hyvä sanoma Jumalan rakkaudesta kaikkia kohtaan on henkilökohtainen. Voit ehkä 
palauttaa mieleesi erityisiä tilanteita, joissa joku puhui Jumalan rakkaudesta ja sinusta 
tuntui, että sanat osoitettiin juuri sinulle. Jos näin on, kiitä Jumalaa niistä tilanteista. 
Jos ei, älä ole huolissasi; Jumala tuntee sinut ja on sinua varten. Rukoile, että Jumala 
virvoittaisi sinua, henkilökohtaisesti.

Kuuntele
”Äkkiä taivaalta kuului kuin kovan tuulen kohina. Ääni täytti koko sen talon, jossa he 
olivat. He näkivät jotain, joka muistutti tulen liekkejä. Ne jakautuivat ja laskeutuivat 
jokaisen päälle.” (Ap.t. 2:2–3 UT2020)

Helluntain kertomuksessa huomaamme, että Pyhä Henki vuodatetaan yhteisön päälle 
– kaikkien ylähuoneessa olevien – mutta kuitenkin tulikielet asettuvat itse kunkin 
pään päälle.

Pyhä Henki on lahja kaikille. Mutta Pyhä Henki annetaan henkilökohtaisesti, erikseen 
jokaiselle. Se annetaan jokaiselle, jotta he voisivat vuorostaan jakaa hyvää sanomaa 
muille. Mitä sinulle merkitsee se, että sinä olet vastaanottanut Pyhän Hengen eri tavalla 
kuin kukaan muu? Ja se, että sinulla on mahdollisuus puhua erityisellä tavalla yksittäisille 
ihmisille?

Vastaa
Pysähdy tämän vastuun äärelle – Jumalan sinulle antaman – muistaen että Hänen 
Henkensä voimauttavassa läsnäolossa sinulla on kaikki mitä tarvitset. Miten seuraava 
yhteytesi omaan viisikkoosi voisi osoittaa sitoutumista Jumalaan, joka puhuu kauttasi?

Rukoile
”Tule Pyhä Henki, anna ääni todistuksellemme, niin että voisimme puhua hyvää sanomaa 
sellaisilla sanoilla, joita ympärillämme ymmärretään.”



Tule alas, oi jumalallinen Rakkaus
Etsi minun sieluni
Ja vieraile siinä omassa kirkkaudessasi
Oi lohduttaja, tule lähelle
Tule sydämeeni
Ja sytytä se liekilläsi.
(Bianco di Siena)



Liity mukaan maailmanlaajuiseen rukoukseen:

tulkoonsinunvaltakuntasi.fi 


