
Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat 
temppeliin. (Apt 2:46a)

Tänä vuonna maailmanlaaja Vivan rukousviikonloppu 
(World Weekend of Prayer) on samaan aikaan kuin 
helluntai. Viisikymmentä päivää pääsiäisen jälkeen 
me juhlimme ja muistelemme sitä, kun Jeesuksen 
opetuslapset saivat Pyhän Hengen ja sen jälkeen se 
on ollut mahdollista kaikille uskoville. Tämä lahja, joka 
antaa meille voimaa ja väkevyyttä on vastaanotettavissa 
tänään. 

Koronapandemia on ravistellut meitä. Se ravistelee 
vieläkin maailmaa. Perheiden ja yhteisöiden kokemat 
järkytykset, surut ja heikkoudet eivät ole loppuneet, 
vaan jatkuvat edelleen.

Miten meidän rukousviikonloppumme, jossa lapset ovat 
toiminnan keskiössä, voi vahvistaa yhteistä uskoamme? 
Haastetaan heikkoutemme, lapset edellä, rukouksen 
voimassa ja uudistuneina täyttyen Pyhällä Hengellä .

Tietenkin on hyvä oppia siitä, mitä tapahtui 
ensimmäisenä helluntaina. Paikalla oli pieni ryhmä (120) 
epävarmoja uskovia, joita uhkailtiin.

RUKOUSMATERIAALIA

Kuinka oli mahdollista, että heitä lisääntyi 3000 yhdessä 
päivässä ja lisää tuli koko ajan?  Kuinka kävi niin, että 
Jumalan valtakunta kasvoi joka päivä ja jokaisesta 
tarvitsevasta pidettiin huolta. (Apt 2:45)  

Voisimmeko kasvaa yhdessä vahvemmiksi uskossa, 
saaden lisää inspiraatiota Vivan rukousviikonlopusta? 
Voimmeko sen avulla ihmeellisesti vaikuttaa lapsiin 
pahasti kolhiintuneissa yhteisöissämme?

(Natacha Verny)

Helluntain ulottuvuudet 
Apt. 2 ja varsinkin jakeet 1-13 ja 36-47
Kaksitoista helluntain kertomuksen ulottuvuutta 
auttavat vahvistamaan meitä, jotta pääsemme 
uskossa eteenpäin näinä pandemian vuosina. Etsi ja 
painota neljää-viittä kohtaa, jotka parhaiten sopivat 
sinun olosuhteisiisi.

1.  Uhan alla eläminen
Jeesuksen opetuslapset ja seuraajat Jerusalemissa 
olivat peloissaan, koska uskonnolliset auktoriteetit 
vainosivat heitä. He tarvitsivat toistensa tukea. Lapset 
sekä heidän perheensä ja yhteisönsä ovat näinä aikoina 
olleet samalla tavalla valtavan paineen alla.

Kysy lapsilta ja nuorilta, mikä heitä pelottaa?

2.  Yhdessä rukoileminen
Apt. 1:14 jakeista opimme sen, että Jeesuksen 
seuraajat kokoontuivat jatkuvasti yhteen rukoilemaan. 
Näin meidänkin pitää tehdä kaikissa verkostoissamme, 
joissa johdamme lapsia.

Kysy lapsilta ja nuorilta mitä meidän tulisi rukoilla?

3.  Toinen toistamme rohkaisten
Kun tulemme yhteen (fyysisesti tai virtuaalisesti), siinä 
on voimaa. Rohkaisemme toisiamme kuten Jeesuksen 
seuraajien pieni ryhmä kykeni tekemään.

Lapset ja nuoret sanovat jotain rohkaisevaa 
vieressänne olevalle.



4.  Odotetaan ja istutaan hiljaa
Jeesus käski opetuslastensa odottaa. `Älkää lähtekö 
Jerusalemista,´ (Apt 1:4), hän sanoi heille. He 
tottelivat. He istuivat ja odottivat niin kuin Jeesus 
käski heitä tekemään. Tätä on hyvä opetella 
rukousviikonlopussamme. On hyvä toimia, mutta 
on hyvä myös olla hiljaa Herran kanssa ja odottaa, 
ennen kuin lähdemme liikkeelle. Herra sotii meidän 
puolestamme, meidän pitää vain olla hiljaa. (2Ms 14:14)

Milloin on hyvä odottaa ja olla hiljaa?

5.  Muistetaan Jeesuksen lupaus
Lasten on hyvä muistaa, että Jeesus rakastaa heitä. 
Hän on luvannut pitää heistä huolta. Myös opetuslasten 
piti muistaa Jeesuksen lupaus: ”Teidät kastetaan 
Pyhällä Hengellä, siihen ei ole enää montakaan päivää.” 
(Apt 1:5)

Tee lista Jeesuksen antamista lupauksista.

6.  Hengen voitelu
Helluntaina kuului ensin tuulen pauhua: ”Kuului 
kohahdus kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska.” Sitten: 
”He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja 
laskeutuivat itse kunkin päälle.” On tapahtunut monta 
kertaa, että Pyhä Henki on laskeutunut ihmisryhmän 
päälle. Kun lapset kokoontuvat yhteen rukoilemaan, 
ollaan rohkeita ja odotetaan Jumalalta paljon.

Lapset ensin, kerro kokemuksia siitä, miten Pyhä 
Henki on auttanut sinua.

7.   Rohkeaa toimintaa
Millainen oli helluntain vaikutus? Miten tämä peloton 
joukko Jeesuksen seuraajia muuttui? He puhuivat 
kaikenlaisilla kielillä: ihmeellinen voima. Sitä me 
tarvitsemme juuri nyt ja se on saatavilla! ”Henki antoi 
heille” (Apt. 2:4)

Mitä me nuorina ihmisinä voisimme yhdessä tehdä 
yhteisöissämme? 
 
 
 

8.  Epäilijät ja vastustajat
Vaikka lapsemme, nuoremme ja kaupunginlaajuiset 
verkostot olisi ohjattu rohkeaan toimintaan, esimerkiksi 
edistämään Vivan kampanjaa hyvästä kohtelusta(Good 
Treatment Campaign), aina tulee olemaan vastustajia. 
Opetuslapset saivat vastaansa epäuskoa ja pilkkaa, 
”Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: ”He ovat 
täynnä makeata viiniä.” (Apt. 2:13)

Onko sinua pilkattu siitä, että käyt seurakunnassa 
tai että olet tullut tähän kokoontumiseen?

9.  Vaikutus: 3000 uutta uskovaa
Näetkö mitä Hengen vaikuttama rohkeus sai aikaan 
vastustuksesta huolimatta sinä päivänä: 3000 uutta 
uskovaa. Vau! Voisiko jokainen tapahtumamme vuoden 
2022 rukousviikonloppuna synnyttää enemmän kuin 
3000 uskovaa, sellaista, jotka sitoutuvat toimimaan niin, 
että monen lapsen ja nuoren elämä yhteisöissämme 
muuttuisivat täysin. Usko, että tämä on mahdollista!

Minkä unelmoit muuttuvan ja uskot sen voivan 
toteutua meidän rukoustapaamistemme kautta?

10.  Uhrautuvaa jakamista niille, jotka 
tarvitsevat
Opetuslapset eivät vain kokoontuneet ja puhuneet 
rohkeasti, vaan harjoittivat myös merkittävää sosiaalista 
palvelutyötä. ”He myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista 
jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi.” Apt. 2:45. 
Ollaan anteliaita! Tee asioita!

Mitä voisimme ryhmänä lapsia ja nuoria tehdä 
yhdessä auttaaksemme niitä, jotka tarvitsevat apua?

11.  Ylistämme Jumalaa yhdessä
Kun näemme, mitä Jumala voi tehdä Pyhän Hengen 
voimalla tämän globaalin rukousviikonlopun kautta, 
ei unohdeta ylistää Jumalaa. Näyttää siltä, että 
seurakuntaelämässä ihmisten on niin paljon helpompaa 
tulla yhteen pyytämään kuin kiittämään! ”Joka päivä he 
uskollisesti kokoontuivat temppeliin.” (Apt. 2:46)

Lapset ja nuoret, milloin voimme taas kokoontua 
ylistämään Jumalaa ihmeellisistä asioista, joita 
odotamme Hänen tekevän meidän kauttamme 
seuraavina viikkoina?

12.  Jumalan valtakunnan laajeneminen – joka 
päivä
Katsellaanpa helluntain tapahtumia. Pyritään 
todelliseen ja jatkuvaan herätykseen uskossa ja myös 
yhteisöjemme hyvinvointiin. Silloin näemme muutosta 
ja laajenemista joka päivä aivan niin kuin tapahtui 
helluntaipäivän jälkeen. Luota, että tämä on mahdollista, 
koska yhdessä olemme vahvoja uskossa.

Kysy lapsilta ja nuorilta, kuinka saamme lisää 
nuoria mukaan työhömme?



Ulvova tuuli
Jokainen lapsi tarvitsee tyhjän virvoitusjuomapullon, mitä pienempi 
suu, sen parempi. Istuutukaa hiljaa tasavälein ympyrässä. Odottakaa. 
Puhaltakaa yksi kerrallaan tyhjän pullon suun yllä, kunnes jokainen 
puhaltaa ulvovan tuulen ääntä.

Kokeilkaa erilaisia ääniä täyttämällä jotkut pulloista osaksi vedellä. 
Jos teillä on joku suosikkilaulu Pyhästä Hengestä, yrittäkää soittaa 
muutamaa ensimmäistä nuottia. Mikäli haluatte tehdä tämän enemmän 
julkisesti, voitte toistaa harjoituksen jossain paikassa, missä on 
turvallista kokoontua. (Kunnioittakaa kaikkia koronarajoituksia).

Toimintaideoita 

Tulen liekit ja puheen voima
Etsikää joitakin punaisten vaatteiden suikaleita esittämään tulen liekkejä. 
Tehkää yksi lippu punaisista suikaleista tai viiri, jos suikaleet ovat pitkiä. Lapset 
istuvat tasavälein ympyrässä. Jokainen lapsi juoksee vuorollaan piirin ympäri 
ulkopuolelta heiluttaen lippua ja laskee ”liekit” lopuksi valitsemansa lapsen 
kohdalle. 

Lapsi, joka heiluttaa lippua, laskee lipun istuvan lapsen viereen. Istuva lapsi 
sanoo ´Ylistys Jumalalle´ jollakin toisella kuin omalla äidinkielellään, sellaisella, 
jota käytetään maassasi tai naapurimaassa. Sinun täytyy etukäteen valita 
niin monta eri kieltä kuin ryhmässä on lapsia ja tehdä kortteja, joihin on 
kirjoitettu `Ylistys Jumalalle´ niin kuin se lausutaan näillä eri kielillä. (Harjoittele 
etukäteen).

Lapsi, joka puhui, ottaa lipun ja juoksee piirin ympäri ulkopuolelta ja valitsee jonkun toisen, jonka päälle liekit 
laskeutuvat. Kun kaikki lapset ovat tehneet tämän ja sanoneet `Ylistys Jumalalle´, kaikki sanovat eri kielillä 
yhteen ääneen `Ylistys Jumalalle´.

3000 tulee mukaan tiimiin
Askartele iso puhdas paperi; esim. liimaa yhteen 4 kpl A1 kokoista 
fläppitaulun paperia (yhteensä koko on 2,5 m x 3,7 m). Käytetty 
pakkauspaperi käy tähän, jos siihen voi piirtää. Nuoret ja lapset 
työskentelevät tiiminä ja piirtävät kartan alueesta, jossa asuvat.

Tarvitset myös muutamia astioita kuten ämpäreitä. Menkää ulos 
ja etsikää paljon pieniä kiviä. Etsi sitten 13 kuppia tai mukia. 
Jokaiseen astiaan pitää mahtua 250 pientä kiveä. Merkitse yhteen 
kuppiin `Ennen helluntaita´. Kaksi lasta voi laskea 120 kiveä tähän 
astiaan. Laita se kartalle siihen kohtaan, jossa tapaatte (esim. 
kirkkorakennus). Merkitse sitten loppuihin 12 kuppiin tai astiaan 
`Helluntain jälkeen´. Täyttäkää tiimeissä loput astiat niin, että 
jokaisessa on 250 pientä kiveä. Kuinka monta kiveä on 12 astiassa 
yhteensä? (3000)

Sitten rukoillaan yhdessä. Aivan kuten helluntaina, pyydätte Jeesusta moninkertaistamaan 3000:een niiden 
ihmisten määrän (lasten ja aikuisten), jotka tekevät työtä parantaakseen lasten ja nuorten elämää tässä osassa 
kaupunkia. Kun jokainen on saanut tilaisuuden rukoilla, kukin vuorollaan kaataa kahdestatoista kupista kiviä ja 
ne kasataan kartan päälle.

Rukoilkaa uudelleen ja kiittäkää Jumalaa siitä, mitä Hän jo tekee vastatakseen rukouksiinne, jotta lasten ja 
nuorten tilanteet asuinalueellanne muuttuvat. 



Todistuksia vuodelta 2021
INTIA
12-vuotiaan pojan toivo syttyi uudelleen Asha Forum Bangaloressa, 
Intiassa. Aikaisemmin hän pelkäsi rukoilla julkisesti. Hänen perheensä 
oli sanonut, että koko kylä sairastuu koronaan ja kuolee. Hän itki ja 
huusi lasten puolesta.

Hän rukoili varsinkin rokotteita heidän alueelleen ja kahdessa viikossa 
hallitus perusti rokotusklinikan heidän kyläänsä.

KAMBODZA 
Nuori tyttö, joka johti rukouskokousta Kambodzassa, kertoi, että hän sai 
arvostusta ja kunnioitusta varsinkin aikuisilta.

Samoin eräs toinen tyttö kertoi olleensa onnellinen, kun koko 
seurakunta piti erityisen rukouspäivän rukoillen lasten puolesta. He 
näyttivät, että arvostavat, rakastavat, kunnioittavat ja välittävät lapsista, 
koska lapset ovat seuraavan sukupolven johtajia.

Tulosta maailman kartta ja pyydä lapsia ja nuoria valitsemaan joku paikka muualta kuin omasta maastaan, 
sellainen mihin he haluavat keskittää rukouksensa. Jos sinulla on mobiilipuhelin ja siinä internet-yhteys, voit jopa 
etsiä Wikipediasta tietoja tästä kaupungista. Rukoile oman ja tämän valitsemasi kaupungin puolesta.

Ajatuksena on yhdistää nämä kaksi kaupunkia yhteen rukouksessa.

Tällaiset todistukset voisivat innostaa lapsia ja nuoria erilaisiin rukouskohteisiin tämän kaupungin puolesta.
• Olen menettänyt äitini (isäni, isovanhempani). He saivat koronatartunnan ja kuolivat.
• Isäni (äitini) menetti työnsä koronan vuoksi tulleen yhteiskunnan sulkemisen takia eikä ole vielä saanut töitä.
• Meillä on vain yksi vähäinen ateria päivässä – ruokaan ei ole rahaa.
• Me menetimme kotimme koronan takia ja jouduimme muuttamaan takaisin kotikyläämme. Minulla on ikävä 

ystäviäni.
• Emme voineet mennä kouluun pitkiin aikoihin. Nyt minusta tuntuu vaikealta tehdä kotitehtäviä.
• Kotonani oli väkivaltaa. Minun täytyi paeta sieltä. Nukun kadulla, siellä missä voin, mutta siellä on jengejä ja 

vaarallista.
• Slummiimme saattaa tulla miehiä, jotka tarjoavat meille paljon rahaa, mutta tiedän, että se on hämäystä ja he 

voivat tehdä meille pahoja asioita.
• Äitini sai koronatartunnan ja tuli hyvin sairaaksi. Hän ei voi vieläkään hyvin ja hän on ollut aina sairaalloinen. 

Hän tarvitsee lääkkeitä, mutta meillä ei ole rahaa ostaa niitä. Mitä voin tehdä?

PYRITÄÄN SIIHEN, ETTÄ MILJOONA IHMISTÄ SANOO TÄMÄN 
RUKOUKSEN: Herra, vahvista yhteistä uskoamme muuttamaan 
kaupunkimme paremmiksi lapsillemme ja nuorillemme.

Rukouspyyntöjä ympäri maailmaa 

The World Weekend of Prayer (WWP)– rukousviikonloppu on maailmanlaajuinen aloite, joka järjestetään 
joka vuosi kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. WWP yhdistää satoja tuhansia aikuisia ja lapsia ympäri 
maailmaa. Sen järjestää Viva -hyväntekeväisyysjärjestö. Vivan tavoitteena on muuttaa lasten elämää, jotta 
he voivat täyttää Jumalan heille antaman potentiaalin. Viva toimii 38 yhteisöverkostossa ympäri maailmaa. 
Löydät lisää tietoa täältä:  www.viva.org 
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