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Käyttöohjeet

Tulkoon Sinun valtakuntasi on maailmanlaaja rukousliike, 
joka kutsuu kristittyjä eri puolilta maailmaa mukaan 
rukoilemaan helatorstain ja helluntain välisenä aikana. 
Rukousliikkeen käynnistivät Canterburyn ja Yorkin 
arkkipiispat vuonna 2016, kristittyjä 172 maasta ja 65 
tunnustuskunnasta on ollut mukana rukoilemassa ystävien 
ja sukulaisten uskon puolesta. Päivät ovat olleet täynnä 
innokasta odotusta. Kun Herra Jeesus nousi taivaisiin, Hän 
lupasi Pyhän Hengen vahvistamaan opetuslapsia olemaan 
todistajia. Kun he odottivat lupauksen täyttymistä, he 
omistivat aikansa rukoukseen. (Apt. 1:14). Niinpä nämä 
päivät kutsuvat uudestaan keskittymään rukoukseen ja 
jokaista rukoilemaan viiden ihmisen puolesta, että he 
oppisivat tuntemaan Jeesuksen Kristuksen rakkauden. 

Tässä on tila, johon voit kirjoittaa niiden viiden ihmisen 
nimet, joiden puolesta rukoilet Tulkoon Sinun valtakuntasi 
-jakson ajan.

Joka päivälle on raamatunteksti, lyhyt mietiskely, 
rukous ja ehdotus toiminnaksi. Joka päivälle on myös 
tilaa omille muistiinpanoille. 
Koskettiko joku lause erityisesti? Toiko Jumala jotakin 
mieleesi, kun tänään rukoilit? Kun pyrit toimimaan, 
miten se onnistui? Kirjaa ajatuksiasi ylös, niin että voit 
muistaa mitä Jumala on sanonut sinulle lukiessasi, 
rukoillessasi ja toimiessasi. Päiväkirjassa on kuvia, 
joiden tarkoitus on auttaa mietiskelemään päivittäistä 
teemaa ja innostaa kun luet tekstejä ja teet 
muistiinpanoja. 

Kannessa on Charlie Mackesyn piirros tuhlaajapojasta, 
kuva, joka osoittaa selvästi Isän rakkauden meitä 
kohtaan.
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Päivä 1: Jeesus Mietiskely:

Joh. 3:16 on yksi kaikkein 
tunnetuimmista raamatunkohdista, koska 
se kuvaa Jumalan rakkautta kaikkia 
ihmisiä kohtaan. Jeesus ei rakastanut vain 
niitä, joita on helppo rakastaa, Hän rakasti 
niitä, jotka vihasivat Häntä; Hän rakasti 
niitä, joita muut väheksyivät. Hän ei 
rakastanut vain joitakin ihmisiä, Hän 
rakasti koko maailmaa. Tämä kertoo siitä, 
mihin Jumala ryhtyi osoittaakseen 
rakkautensa meitä kohtaan – se näyttää, 
että rakkaus on aktiivinen sana. Jumala 
rakasti meitä niin paljon, että Hän päätti 
lähettää rakkaan lapsensa luoksemme. Ei 
sen takia, mitä teimme, ei sen takia, että 
ansaitsimme sen, vaan sen takia, että Hän 
on rakastava Jumala. Jumalan rakkaus on 
epäitsekästä ja uhrautuvaa, ja osoittaa 
meille, mitä merkitsemme Jumalalle. Jos 
Jumala voi rakastaa jokaista, vähin mitä 
voimme tehdä, on tehdä samoin.

Rukous:

Rakastava Jumala, kiitos että annoit Poikasi 
Jeesuksen minun puolestani, ja kaikkien 
puolesta. Auta minua ottamaan vastaan 
rakkautesi, jonka osoitit lähettäessäsi 
Poikasi. Rukoilen viiden ystäväni puolesta. 
Avaa heidän sydämensä rakkaudellesi. Ja 
opeta minua rakastamaan yhä syvemmin. 
Aamen.

Toiminta: 

Kysy itseltäsi: Ketkä Jumala lähettää 
tänään polulleni ja miten voin erityisellä 
tavalla osoittaa Jumalan rakkautta heille?

Teksti:

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 
vaan saisi iankaikkisen elämän. "Ei Jumala lähettänyt Poikaansa 
maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.

Joh. 3:16-17

Muistiinpanot:

Jumala rakasti
niin paljon...
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Tätä on rakkaus
Mietiskely:

Rakkaus eletään. Rakkaus ei ole vain 
julistus. Se on sitoutumista toimintaan. Se, 
että Jumala tuntee rakkautta meitä 
kohtaan, on ihmeellistä. Se tekee nöyräksi. 
Hän muovaa kaiken aikaa elämäämme 
rakkaudellaan ja Hän on kärsivällinen ja 
lempeä. Se, missä Jumala todella haastaa 
meitä, on se, näyttääkö kristillinen 
elämämme joltakin, jonka takia kannattaa 
elää. Jos kristittynä eläminen ei näytä 
erityisen tarpeelliselta tai kiehtovalta, miksi 
vaivautua? Meidän tulisi yrittää julistaa 
Jumalaa niin monille kuin voimme, ei vain 
rukouksissamme vaan toiminnassamme ja 
ylistyksessämme. Meidän pitää olla 
rakastavia ihmisiä ja täynnä Jumalan 
hyvyyttä, iloa ja armoa. Ihmiset eivät ehkä 
kutsu sitä ”Jumalaksi” nyt, mutta sinussa 
on jotakin erityistä, suhteesi Jumalaan. Sen 
suhteen hedelmä on rakastava asenne.

Rukous:

Rakastava Jumala, kiitos tavasta, jolla 
rakastat meitä. Auta minua Pyhän Henkesi 
voimalla rakastamaan niin kuin sinä 
rakastat, niin että viisi ihmistäni voisivat 
oppia tuntemaan Sinut.

Toiminta:

Tee jotakin käytännöllistä osoittaaksesi 
Jeesuksen rakkauden yhdelle viidestä 
ystävästäsi, tai käy läpi kalenterisi ja mieti 
milloin puhut heidän kanssaan seuraavan 
kerran. 

Teksti:

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei 
pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei 
muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden 
voittaessa.  Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

1. Kor. 13:4-7

Päivä 2: Ylistys Muistiinpanot:

Kärsivällisyyttä
Ystävällisyyttä
Hyvyyttä
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Päivä 3: Kiitos Mietiskely:

Tässä ajatuksessa on voimaa: jo silloin kun 
me emme tunteneet Jumalaa emmekä 
oikeastaan välittäneet Jumalasta, Hän 
rakasti meitä. Hän ei rakasta meitä sen 
takia, mitä teemme tai ole rakastamatta, 
kun teemme väärin. Hän vain rakastaa 
meitä. Se on puhdasta lahjaa. Niin kuin 
kuin Jumala rakastaa meitä ennen kuin 
edes tiedämme sitä, Hän toimii kaikkien 
puolesta, tietävät he tai eivät. Jumala toimii 
kaikkien ihmisten elämässä. Jotkut 
huomaavat sen, toiset eivät. Jumalan 
rakkaus toimii kaikkien puolesta – ja 
Jumala toivoo eniten sitä, että tunnistamme 
rakkauden ja toivotamme sen tervetulleeksi. 
Kristittyjen saama kutsu on olla niitä, jotka 
osoittavat Jumalan tekevän työtä 
elämässään, kutsu olla kanavia, ei Jumalan 
rakkauden luojia.

Rukous:

Rakastava Jumala, kiitos siitä, että rakastit 
meitä jo ennen kuin me rakastimme Sinua. 
Me tunnistamme rakkautesi meihin tänään 
ja rakastamme Sinua. Kiitos ystävistäni. 
Avaa ystävieni silmät Sinun rakkaudellesi ja 
teoillesi heidän puolestaan. 

Toiminta: 

On helppo pitää ihmisiä 
itsestäänselvyytenä. Löydätkö tapoja, joilla 
voit osoittaa heille, joiden puolesta rukoilet, 
miten kiitollinen olet siitä, että he ovat 
elämässäsi?

Teksti:

Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti 
ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus -- 
ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on 
rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Me 
rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.

Joh 4: 9-10,19

Muistiinpanot:

Ensin rakastettu
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Päivä 4: Anteeksi Mietiskely:

Ihanaa kristinuskon sanomassa on se, että 
Jumala rakasti meitä jo ennen kuin 
tajusimme ettemme ole täydellisiä tai 
vanhurskaita omasta voimastamme, ja 
ennen kuin käännyimme hyväksymään 
Hänen rakkautensa. Näemme Jumalan 
rakkauden, joka tulee särkyneestä 
sydämestä, lukemattomissa 
raamatunkertomuksissa. Se on rakkautta, 
joka tuntuu kipuna vatsanpohjassa. 
Sellaista rakkautta, joka tekee mitä 
tahansa, kuinka epärationaalista tahansa, 
löytääkseen sen, mikä on kadonnut. 
Kuten luemme huomisen mietiskelystä, 
se rakkaus riskeeraa kaiken kadonnen 
puolesta.

Rukous:

Rakastava Jumala, olen pahoillani niistä 
hetkistä, kun en ole rakastanut toisia niin 
kuin Sinä rakastat. Kiitos, että olet 
antanut minulle anteeksi jo ennen kuin 
tajusin pyytää sitä. Tunnustan kaiken 
sen, mikä ei ole oikein elämässäni tänään 
ja pyydän sinun rakastavaa 
anteeksiantoasi. Anna tämän rakkauden 
muuttaa myös ystävieni elämä. 

Toiminta:

Miten voisin tällä viikolla laittaa sivuun 
jotakin minulle tärkeää voidakseni 
palvella paremmin heitä viittä?

Teksti:

Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien 
puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman 
ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan 
henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus 
kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.

Room. 5:6-8

Muistiinpanot:

Kun vielä olimme
syntisiä
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Päivä 5: Uhri Mietiskely:

Rakastava Jumala seuraa meitä. Hän jättää 
ne yhdeksänkymmentäyhdeksän 
voidakseen löytää yhden. Rationaalisesti 
ajatellen Hänen kannattaisi vahtia niitä 
yhdeksääkymmentäyhdeksää ja uhrata yksi 
kadonnut, koska se olisi hyödyllisempää. 
Mutta Jumalan rakkaus ei etsi hyötyä – 
jokainen lammas on seuraamisen arvoinen. 
Toisinaan olemme eksklusiivisia siinä, 
keille haluamme osoittaa rakkautta ja 
huolenpitoa. Toisessa jakeessa sanotaan: 
”Fariseukset ja lainopettajat sanoivat 
paheksuen: "Tuo mies hyväksyy syntiset 
seuraansa ja syö heidän kanssaan.” 
Jeesuksella, jota väitämme seuraavamme, ei 
ole mitään vaatimuksia heille, joiden kanssa 
hän söi. Syntiset ja veronkerääjät olivat 
niitä, jotka hän löysi. Jeesus meni 
Matteuksen taloon – Matteus veronkerääjä 
– illastaakseen hänen kanssaan. Jeesus kulki
voidakseen viettää aikaa niiden kanssa, joita
yhteiskunta syrji. Samalla tavalla Jeesus
lähti taivaasta ja tuli alas, ei vain
illastaakseen kanssamme vaan kuollakseen
puolestamme. Hän on tehnyt kaiken
löytääkseen meidät.

Rukous:

Rakastava Jumala, kiitos, että tulit 
rakkaudessasi etsimään meitä. Tule ja 
löydä ystäväni.

Toiminta:

Sen sijaan, että odotamme ihmisten 
tulevan kirkkoon, voisimmeko matkia 
Jeesusta ja lähteä mukavuusaluieltamme 
ollaksemme heidän kanssaan? 

Teksti:

Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset 
ja lainopettajat sanoivat paheksuen: "Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö 
heidän kanssaan." Silloin Jeesus esitti heille vertauksen: "Jos jollakin teistä on sata 
lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 
yhdeksänkymmentäyhdeksän, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää 
sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin 
tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa kanssani! 
Minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa.'

Luuk. 15:1-6 (katso myös Matt 18:12-14)

Muistiinpanot:

Kadonnut 
lammas
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Päivä 6: Rukous Mietiskely:

Minkälainen maailma olisi, jos kaikki 
rakastaisivat toisiaan? Kuvittelepa sitä! 
Rakkaus on totta kai vaikeaa, johtuen 
ihmisluonnosta, joka on, vaikkakin 
kykenevä suureen rakkauteen, 
epätäydellinen. Itsekkyytemme tulee 
jatkuvasti eteemme. Kristillinen kirkko on 
kutsuttu olemaan hyväksymisen, 
anteeksiantamisen ja rakkauden yhteisö. 
Tämä ei ole halpaa, helppoa, 
ruusunpunaista, naivia rakkautta. Se on 
vallankumouksellista tavaraa. Kuten Äiti 
Teresa sanoi: ”Rakastan Jumalaa vain yhtä 
paljon kuin häntä, jota rakastan vähiten.” 
Rakkaus on mahdollista vain Jumalan 
rakkaudessa, Kristuksen esimerkissä ja 
Pyhän Hengen voimassa. Jumala opettaa 
meitä rakastamaan ja rukoilemaan. Rukous 
on rakastamista.

Rukous:

Rakastava Jumala, auta minua tuntemaan 
Sinut paremmin. Anna minun sinun 
tuntemisesi kautta julistaa Sinua enemmän 
ja rakastaa kuten Sinä rakastat. Näytä 
rakkautesi viidelle ystävälleni – minun, ja 
muiden Sinua rakastavien kautta.

Toiminta:

Miten voisit muistuttaa itseäsi rukouksesta 
viiden ystäväsi puolesta? Voisitko laittaa 
hälytyksen puhelimeen joka päivä?Teksti:

Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on 
Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee 
Jumalan.

1 Joh 4:7

Muistiinpanot:

Rakastakaamme
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Päivä 7: Apu Mietiskely:

Kun Pyhä Johannes sanoo ”lapseni”, hän 
puhuu kaikille ihmisille, kaikille Jumalan 
lapsille. Hän sanoo, ettei meidän pitäisi sanoa 
rakastavamme toisia, jos emme tee mitään 
näyttääksemme sitä – jos meillä on 
materiaalista omaisuutta, emmekä käytä sitä 
veljiemme ja sisariemme hyväksi – miten se on 
rakkautta? Ei niin, että se olisi ainoa tapa 
rakastaa, mutta se on hyvin käytännöllinen 
tapa. Miten anteliaita olemme kristittyinä? 
Miten huolehtivia olemme kristittyinä? Miten 
vieraanvaraisia olemme kristittyinä, etenkin jos 
se ole meidän omassa intressissämme? Jos me 
emme toimi, on kuin ajattelisimme, että 
ansaitsemme paremman asemamme, koska 
vain Jumalan armosta emme ole siinä asemassa 
kuin apua tarvitseva. Jeesus itse sanoo: 
”minulla oli nälkä ja te annoitte minulle 
ruokaa, minä olin muukalainen ja te toivotitte 
minut tervetulleeksi, minä olin alasti ja te 
annoitte minulle vaatteet, minä olin sairas ja te 
hoiditte minua, minä olin vankilassa ja te 
tulitte katsomaan minua.” Kaiken minkä 
teemme toisille ihmisille, me teemme kuin 
tekisimme sen Kristukselle.

Rukous:

Rakastava Jumala, kiitos uhrautuvasta 
rakkaudestasi. Anna minun ystävieni 
ymmärtää jotakin sinun rakkautesi voimasta 
heitä kohtaan. Auta meitä käyttämään 
rahamme oikein.

Toiminta:

Etsi tapoja, joilla voit auttaa toisia, tapoja, 
joita sinulla jo on.

Teksti:

Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä 
meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme 
alttiiksi veljiemme puolesta. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee 
veljensä kärsivän puutetta mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan 
rakkaus voisi pysyä hänessä? Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, 
vaan teoin ja totuudessa.

1. Joh. 3:16-18

Muistiinpanot:

Rakkaus on 
toiminnan sana
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Päivä 8: Ihailu Mietiskely:

Luulemme, että on olemassa jotakin, 
joka voi erottaa meidät Jumalan 
rakkaudesta. Mutta Jumala sanoo: ”En 
välitä siitä, missä olet, mitä teet tai miten 
kaukana olet: minun rakkauteni sinuun 
ei muutu.” Joskus luulemme, että 
Jumalan rakkaus riippuu siitä, miten 
käyttäydymme. Mutta Jumala sanoo: 
”Kuule, eivät edes tämän maailman 
korkeudet voi erottaa minua sinusta tai 
estää minua rakastamasta sinua.” 
Kristillisyys on ensisijaisesti suhde 
Jumalaan Jeesuksessa, ei ensisijaisesti 
sarja tekoja! Jumalan rakkaus on 
pohjimmiltaan ilmaistu Kristuksen 
ristissä, joka pysyy ikuisesti merkkinä ja 
muistutuksena Jumalan 
muuttumattomasta rakkaudesta.

Rukous:

Rakastava Jumala, kiitos rakkaudestasi, 
josta mikään ei voi erottaa meitä, joka ei 
riipu meidän teoistamme. Osoita tämä 
rakkaus myös niille viidelle ystävälleni, 
joiden puolesta rukoilen.

Toiminta:

Tee jotakin käytännöllistä osoittaaksesi 
jollekulle, että Jumala rakastaa häntä.Teksti:

Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä 
rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät 
henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei 
korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka 
on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Room. 8:37-39

Muistiinpanot:

Kuka erottaa 
meidät?
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Päivä 9: Juhla Mietiskely:

Kuinka iloinen Jumala on 
vastaanottaessaan meidät takaisin. Miellä 
on monia vääristyneitä kuvia Jumalasta, 
niin kuin hän olisi vihainen diktaattori tai 
virheitäetsivä rehtori. Tosiasiassa Jumala 
on rakkaus ja hänen asenteensa meitä 
kohtaan on myötätunto ja armo. Vaikka 
me olemme kaukana Hänestä, Hän haluaa 
juosta meitä vastaan, aivan kuten 
kertomuksen isä teki. Huomaa tämä: 
”Kun poika vielä oli kaukana” – isä ei 
odottanut, että poika kulkee koko tien 
hänen luokseen vaan meni puolitiehen 
vastaan. Jumala tekee niin. Jumala ei halua 
meidän odottavan – Hän tulee meitä 
vastaan ja ojentaa kätensä 
tervetulotoivotukseen. Jumala ojentaa 
kätensä juuri nyt, tulee tietä pitkin 
odottaen ystäviesi tulevan kotiin.

Rukous:

Rakastava Jumala, ohjaa ystäväni tielle, jolla 
he näkevät Sinun juoksevan vastaan. Kiitos, 
että toivotat iloiten meidät tervetulleeksi 
riippumatta siitä, miten kaukana tai kuinka 
kauan olemme olleet poissa. 

Toiminta:

Mieti jotakin tapahtumaa, jossa olet tullut 
loukatuksi tai olet ollut eri mieltä asioista. 
Miten voisit ojentaa kätesi ja mennä 
puolitiehen vastaan, sen sijaan että odotat 
toisen tulevan luoksesi?

Teksti:

Niin hän lähti isänsä luo.
"Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa 
vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle: 'Isä, minä olen 
tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että 
minua kutsutaan pojaksesi.' Mutta isä sanoi palvelijoilleen: 'Hakekaa joutuin 
parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja 
kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään 
ilojuhlaa! Minun poikani oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa, 
mutta nyt hän on löytynyt.' Niin alkoi iloinen juhla.

Luuk. 15: 20-24

Muistiinpanot:

Isän rakkaus
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Päivä 10: Hiljaisuus Mietiskely:

Hiljaisuus on ollut aina osa hengellistä 
elämää, mutta monet eivät ole koskaan 
kokeilleet sitä! Yksinäisyys ja hiljaisuus 
voivat auttaa meitä kuulemaan Jumalan, 
koska voimme helposti menettää 
herkkyyden tuolle rauhalliselle, pienelle 
äänelle kaiken melun ja touhun keskellä. 
Hiljaisuudessa voi huomata kuinka vähän 
kuulee tuota ääntä. Hiljaisuus voi olla 
vaikeaa. Elämä on kiireistä ja tilan ja ajan 
löytäminen hiljaisuudelle voi olla vaikeaa. 
On tuhansia ajatuksia, kuten ”mitä on 
päivälliseksi?”! Hiljaisuuden kauneus on 
siinä, että Jumala ei silloin puhu jonkun 
toisen kautta, kuten saarnan tai kristillisen 
kirjan, vaan Jumala puhuu suoraan sinulle. 

Rukous:

...[ole hiljaisuudessa]…

Toiminta:

Kokeile hiljaista rukousta viiden minuutin 
ajan – vaikka se olisi vaikeaa! Tee 
muistiinpanoja jälkeenpäin kaikesta, mitä 
Jumala tuntui sanovan sinulle, ajatusten tai 
tunteiden kautta.Teksti:

Herran ääni sanoi: "Mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä 
ohitsesi." Nousi raju ja mahtava myrsky, se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. 
Mutta se kävi Herran edellä, myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli 
maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi 
tulenlieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista 
huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi 
seisomaan luolan suulle. Ääni sanoi hänelle: "Miksi olet täällä, Elia?"

1. Kun. 19:11-13

Muistiinpanot:

Lempeä kuiskaus
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Päivä 11: Helluntai Mietiskely:

Helluntaipäivänä Jumala lähetti Pyhän 
Henkensä auttajaksi ja lohduttajaksi, ja 
antoi opetuslapsille kyvyn julistaa – eri 
kielillä – Jumalan ihmeitä, niin että 
ihmiset kaikista kansoista voisivat 
ymmärtää. Tämä osoittaa, että Pyhä Henki 
on läsnä kaikissa tilanteissa. Kun jaamme 
uskoamme ystäviemme kanssa, voimme 
pyytää Henkeä auttamaan meitä 
kääntämään ”hyvän sanoman” Jumalan 
rakkaudesta niin, että he voivat ymmärtää 
miten se vaikuttaa heidän elämäänsä. 

Helluntaina muistamme, että Pyhä Henki 
elää meissä. Tähän ihmeellisen asiaan ei 
pidä tottua liikaa! Se on etuoikeus. Henki 
herättää meidät Jumalan rakkaudelle ja 
auttaa meitä rakastamaan toisia.

Rukous:

Pyhä Henki, kiitos siitä, että elät minussa, 
osoitat minulle Jumalan rakkauden ja autat 
minua jakamaan sitä rakkautta toisten 
kanssa.

Toiminta:

Kun sinulla on seuraavan kerran 
mahdollisuus kertoa uskostasi, muistuta 
tietoisesti itseäsi siitä, että Pyhä Henki elää 
sinussa.

Teksti:

Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului 
taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, 
jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja 
laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat 
puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui 
hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä 
taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja 
hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He 
kysyivät ihmeissään: "Eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka 
me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä?

Apt. 2.1-8

Muistiinpanot:

Henki meissä
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