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Jumalan Henkeä etsien
JOHDANTO
Tervetuloa mukaan Kymmenen rukouksen päivää 2020 -kampanjaan! Olemme hyvin kiitollisia saadessamme aloittaa
tämän vuoden rukouksella. Jumala on tehnyt monia ihmeitä menneiden vuosien aikana, kun olemme etsineet Häntä rukouksessa ja paastoamalla. Pyhä Henki on saanut aikaan herätystä, tuonut ihmisiä kääntymykseen, uudistanut intohimon
evankeliointiin ja korjannut ihmissuhteita. Todellakin, herätys syntyy rukouksen kautta!
Me uskomme muutoksen tapahtuvan sinun elämässäsi ja niiden elämässä, joiden puolesta sinä rukoilet, kun yhdessä muiden seurakunnan jäsenten kanssa rukoilet Pyhän Hengen vuodatusta. Isä on luvannut antaa jokaiselle häneltä pyytävälle.
Tässä on kolme todistusta viime vuoden Kymmenen rukouksen päivää - kampanjaan osallistuneilta.
Ollessani rukouksessa seurakunnan edessä kampanjan aikana, koin voimakkaasti, että minun tuli rukoilla jumalallista
väliintuloa: ”Joku pyrkii parhaillaan tappamaan itsensä”, rukoilin. ”Hyvä Jumala, älä anna tämän henkilön onnistua pyrkimyksessään. Pyydän väliintuloasi.” Seuraavana päivänä järkytyin saadessani tietää, että minun oma tätini oli yrittänyt itsemurhaa. Mutta rukoustemme takia Jumala vaikutti tilanteessa ja pelasti hänet kuolemalta. Tällä hetkellä, kirjoittaessani tätä
todistusta, tätini voi hyvin ja Jumala vaikuttaa hänen elämässään. Me kaikki ylistämme Herraa hänen ihmeellisestä vastauksestaan rukoukseemme.
Sambia, N.K.
Vuoden 2018 kampanjan aikana ystäväni Alicia oli rukoillut viiden tietyn henkilön puolesta, jotta he tulisivat Kristuksen luo.
Jumala vastasi moneen hänen rukoukseensa, mutta edelleen hänellä oli listalla yksi nimi, hänen sisarensa, joka ei ollut
vastannut kutsuun. Tämän vuoden kampanjan aikana hänen siskonsa kuitenkin tuli rukouskokoukseen ja antoi elämänsä
Jeesukselle. Nyt hän opiskelee Raamattua ja valmistautuu kastetta varten. Myös kaksi muuta rukouskokouksiin osallistunutta on päättänyt mennä kasteelle. Me ylistämme Jumalaa hänen työstään ja kiitämme Kymmenen rukouksen päivää
-kampanjasta. Me kaikki saimme mieleenpainuvan kokemuksen Jeesuksen kanssa tullessamme yhteen rukoilemaan.
J.J., Pohjois-Carolina, Yhdysvallat
Kun Kymmenen rukouksen päivää -kampanja oli menossa, rukoilin Taivaallista Isää antamaan minulle tilaisuuden kertoa
adventtisanomasta ihmisille… Rukoiltuani kampanjan aikana jaoin eräälle kristillisen taustan omaavalle ryhmälle adventtisanomaa, ja he vastaanottivat viestini. Sain vastauksen rukouksiini. Tämä on suuri todistukseni viime vuoden kampanjasta.
Ylistys Jumalalle.
Eräs uskova Aasiasta

Rukoustemme aihe: Jumalan Hengen etsiminen
Rukouskampanjan aikana kutsumme sinut kokemaan niitä siunauksia, joita Pyhän Hengen on luvattu meille antavan. Ennen palaamistaan taivaaseen Jeesus antoi lupauksen: ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette
minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” (Ap. t. 1:8.)
”Koska me saamme voimaa vain tällä tavalla, miksi emme isoa ja janoa Hengen lahjaa? Miksi emme puhu siitä, rukoile sitä
ja saarnaa siitä? Herra on halukkaampi antamaan Pyhän Hengen palvelijoilleen kuin vanhemmat ovat halukkaita antamaan
hyviä lahjoja lapsilleen. Jokaisen työntekijän tulisi anoa Jumalalta päivittäistä Hengen kastetta.” (Ellen White, Alfa ja omega, osa 6, s. 39.)
Liity joukkoomme, kun anomme Pyhän Hengen vuodatusta ja annamme Jumalan tuottaa hänen hedelmäänsä meidän elämässämme.
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Ehdotuksia rukoushetkien toteuttamiseen

• Pitäkää rukoukset lyhyinä – lause tai kaksi yhdestä aiheesta. Antakaa sitten vuoro muille. Voitte rukoilla niin monta kertaa kuin haluatte, aivan kuin keskustelisitte keskenänne.
• Älkää pelätkö hiljaisuutta, sillä se antaa mahdollisuuden kuunnella Pyhää Henkeä.
• Pyhä Henki saattaa johtaa teidät myös laulamaan yhdessä, sekin on hyvin siunattua. Ette tarvitse pianoa, voitte hyvin
laulaa ilman säestystä.
• Sen sijaan, että käytätte arvokasta rukousaikaanne rukousaiheiden kertomiseen, ottakaa rukousaiheet esille suoraan
rukouksessa. Toiset voivat jatkaa aiheenne puolesta rukoilemista sekä julistaa lupausten täyttymistä tarpeittenne täyttämiseksi.

Lupauksiin vetoaminen

Jumala on antanut meille monia lupauksia hänen Sanassaan. Meidän etuoikeutemme on vedota niihin rukouksissamme.
Kaikki hänen käskynsä ja neuvonsa ovat myös lupauksia. Hän ei koskaan odottaisi meiltä enempää kuin mihin pystymme
hänen voimassaan.
On hyvin helppoa keskittyä omiin tarpeisiimme, ongelmiimme ja haasteisiimme – valittaa ja vaikertaa omasta tilanteestamme rukouksessa. Se ei kuitenkaan ole rukouksen tarkoitus. Rukouksen on tarkoitus vahvistaa uskoa. Sen takia rohkaisemme sinua vetoamaan Jumalan lupauksiin ollessasi rukouksessa. Siirrä huomiosi itsestäsi ja heikkouksistasi ja katso
Jeesukseen. Häntä katsomalla me muutumme hänen kaltaisekseen.
”Jokainen Jumalan sanassa oleva lupaus on meitä varten. Esittäkää rukouksissanne Jumalan vakuutukset ja vedotkaa hänen lupauksiinsa uskossa. Hänen sanansa on takeena siitä, että mikäli pyydät uskossa, saat vastaanottaa kaikki
hengelliset siunaukset.����������������������������������������������������������������������������������������������������
Pyydä lakkaamatta, niin tulet saamaan äärimäisen paljon runsaammin kuin pyysit tai ajattelit saavasi.” (Ellen White, In Heavenly Places, s. 71.)
Kuinka voit vedota hänen lupauksiinsa? Rukoillessasi esimerkiksi rauhaa, voit vedota Johanneksen evankeliumin 14:27
lupaukseen, ja sanoa: ”Herra, olet sanonut sanassasi: ´Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille.
En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton älköönkä pelätkö.´ Anna minulle tuo
rauha, jonka olet luvannut jättää meille.” Kiitä Jumalaa siitä, että hän antaa sinulle rauhan, vaikka et sitä ehkä koekaan välittömästi tuolla hetkellä.

Paasto

Rohkaisemme sinua pitämään ns. Danielin paaston näiden kymmenen päivän aikana. Vuoden aloittaminen rukouksella ja
paastolla on mahtava tapa pyhittää elämämme Jumalalle koko tulevaksi vuodeksi. Ellen White neuvoo meitä: ”Nyt ja tästä
eteenpäin aina ajan loppuun saakka Jumalan kansan tulisi olla entistä hartaampi ja entistä enemmän hereillä. Heidän ei
tulisi luottaa omaan viisauteensa, vaan Johtajansa viisauteen. Heidän tulisi varata tiettyjä päiviä paastoamista ja rukousta
varten. Ruoasta ei tarvitse välttämättä kokonaan kieltäytyä, vaan ihmiset voisivat syödä niukasti hyvin yksinkertaista ruokaa.” (Ellen White, Counsels on Diet and Foods, s. 188, 189)
Tiedämme Danielista, joka söi hedelmiä ja vihanneksia kymmenen päivän ajan. Kannustamme sinua ottamaan hyvin
yksinkertaisen ruokavalion käyttöösi näiden kymmenen päivän ajaksi. Ruokavalio, jossa jätetään pois sokeri, käsitellyt ja
jalostetut ruuat sekä virkistysjuomat, voi hyödyttää meitä monellakin tasolla. Ensinnäkin, yksinkertainen ateria on nopeampi
valmistaa ja jättää meille enemmän aikaa käytettäväksi Jumalan kanssa. Toiseksi, mitä yksinkertaisempi ruokavaliomme
on, sitä helpommin vatsamme pystyy sen sulattamaan, ja näin ajatuksemme pysyvät kirkkaampina. Me kaikki tiedämme,
että sokeri vaimentaa otsalohkoamme, joka on ajattelumme keskus. Mikäli haluamme kirkkaamman mielen kuullaksemme
Jumalan äänen, ja mikäli haluamme päästä lähemmäksi häntä, meidän tulee varmista siitä, ettei ruokavaliomme ole tälle
esteenä.
Paastoaminen ei tarkoita ainoastaan sitä, että kieltäydymme ruoasta. Rohkaisemme pitämään paastoa myös television
ja elokuvien katselusta, tietokonepeleistä, jopa Facebookista ja YouTube-videoista. Joskus asiat, jotka eivät itsessään ole
pahoja, kuten Facebook ja YouTube, voivat viedä paljon aikaamme. Jätä kaikki turha pois, jotta sinulle jäisi enemmän aikaa
Herran kanssa vietettäväksi.
Paasto ei ole mikään nopea tapa saada Jumalaa tekemään ihmeitä. Paastossa on kyse siitä, että me itse nöyrrymme
niin, että Jumala voi tehdä työtään meissä ja meidän kauttamme. ”Tiettyjä tarkoitusperiä varten paasto ja rukous ovat suositeltavia ja tarkoituksenmukaisia. Jumalan kädessä ne ovat keino puhdistaa sydän ja saada vastaanottavainen mieli. Me
saamme rukousvastauksia, koska nöyrrymme Jumalan edessä.” (Ellen White, Medical Ministry, s. 283.)
Nöyrtykäämme Jumalan edessä ja etsikäämme häntä koko sydämellämme, mielellämme ja voimallamme. Pyrkikäämme
lähestymään häntä rukouksen ja paaston kautta, niin hän lähestyy meitä.

Pyhä Henki

Pyydä Pyhää Henkeä paljastamaan, kuinka ja mitä sinun tulisi rukoilla kunkin ihmisen kohdalla ja kussakin tilanteessa. Raamatussa meille kerrotaan, ettemme itse edes tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja että Pyhä Henki rukoilee puolestamme.
”Meidän täytyy rukoilla paitsi Kristuksen nimessä myös Pyhän Hengen innoittamina. Tämä selittää, mitä sillä tarkoitetaan, kun sanotaan, että Henki ’rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla’ (Room. 8:26). Sellaiseen
rukoukseen Jumala vastaa mielellään. Kun hartaasti ja hellittämättömästi rukoilemme Kristuksen nimessä, liittyy juuri tähän
hellittämättömyyteen Jumalan puolelta lupaus, että hän aikoo juuri vastata rukoukseemme tekemällä ’monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä anomme tai ymmärrämme’ (Ef. 3:20).” (Ellen White, Kristuksen vertaukset, s. 102.)
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Usko

Meille kerrotaan profetian hengen kautta: ”Rukous ja usko saavat aikaan asioita, joihin mikään muu mahti maailmassa ei
kykene.” (Ellen White, Suuren Lääkärin seuraajana, s. 426.) Meitä kannustetaan myös rukoilemaan uskoen siihen, että
Jumala kuulee ja vastaa rukouksiimme.
”Kristus sanoo: ’Pyytäkää, niin teille annetaan.’ Näillä sanoilla Kristus antaa meille ohjeita siitä, kuinka meidän tulisi
rukoilla. Tulkaamme taivaallisen Isämme eteen lapsen yksinkertaisuudella pyytäen häneltä Pyhän Hengen lahjaa. Jeesus
sanoo vielä: ’Kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.’ Teidän on tultava Isän eteen
katuen syntejänne ja tunnustaen ne, tyhjentäen itsenne kaikesta synnistä ja saastasta. Teidän etuoikeutenne on osoittaa
Jumalan lupaukset tosiksi. – – Meidän tulee uskoa Jumalan sanaan; sillä luonne testataan siinä, että rakennumme kaikkein pyhimmässä uskossa. Jumalan sanassa meillä on varma vakuus. Teidän ei tarvitse odottaa suuria tunteita ennen kuin
voitte uskoa, että Jumala on kuullut teitä; tunteet eivät saa olla mittapuunne, sillä tunteet muuttuvat yhtä nopeasti kuin pilvet
vaihtavat muotoaan. – – Maan päällä ollessamme voimme saada apua taivaasta. – – sillä olen laittanut Jumalan koetukselle tuhat kertaa. Minä vaellan uskossa, en halua tuottaa häpeää Pelastajalleni olemalla epäuskoinen.” (Ellen Whiten artikkeli
Revied and Herald -lehdessä lokakuun 11. päivä, 1892.)
Meille kerrotaan myös, että me ”voimme anoa – – jokaista hänen lupaamaansa lahjaa. Sitten meidän on uskottava saavamme ja kiitettävä Jumalaa siitä, että olemme saaneet.” (Ellen White, Elämä ja kasvatus, s. 243.) Ottakaa siis tavaksenne
kiittää Jumalaa uskossa etukäteen siitä, mitä hän aikoo tehdä ja miten hän aikoo vastata rukouksiinne.

Rukoile seitsemän puolesta

Kannustamme sinua rukoilemaan näiden kymmenen päivän aikana erityisellä tavalla seitsemän ihmisen puolesta, joiden
haluaisit kokevan yltäkylläisempää elämää. He voivat olla sukulaisia, ystäviä, työtovereita, naapureita tai tuttavia. Vietä hetki
aikaa Jumalan kanssa ja kysy, kenen puolesta hän haluaisi sinun rukoilevan. Pyydä häntä antamaan nämä ihmiset oikein
sydämesi taakaksi. Kirjoita henkilöiden nimet paperille ja laita nimilista sitten näkyvälle paikalle, esimerkiksi Raamattusi
väliin. Siinä, että kirjoittaa nimet muistiin, on jotakin voimallista. Saat hämmästyä nähdessäsi, miten Jumala toimii vastauksena rukouksiisi.

Kymmenen rukouksen päivän evankeliointihaaste

Jokainen voi osaltaan jouduttaa Jeesuksen takaisintuloa.
”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te
otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin
vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.” (Matt. 25:35, 36.)
Suuren Lääkärin seuraajana sanotaan: ”Meidän on elettävä kaksinkertaista elämää: ajatuksen ja teon, hiljaisen rukouksen ja ahkeran työnteon elämää.” (S. 428.) Meidän etuoikeutemme on osoittaa toisille Jeesuksen rakkautta. Olemme
saaneet niin paljon rakkautta Vapahtajaltamme; älkäämme pitäkö sitä itsellämme. Jakakaamme hänen rakkauttaan toisille.
Kannustamme sinua ja seurakuntaasi pyytämään rukouksessa Jumalalta ohjeita ihmisten tavoittamiseksi Kymmenen ru
kouksen päivää -kampanjan päätyttyä. Valitkaa yksi tai useita toimintamuotoja, päättäkää päivämäärä ja toimikaa Jeesuksen
käsinä ja jalkoina. Kun organisoitte kaikkea, älkää antako järjestelyiden kääntää huomiotanne pois rukouksesta. ”Runsaan
salaisen rukouksen tulisi edeltää henkilökohtaista työtä toisten ihmisten hyväksi. Toisten tavoittaminen vaatii suurta viisautta
ymmärtää ihmisten pelastamisen tiedettä. Ennen kuin olemme yhteydessä ihmisiin, olkaamme yhteydessä Kristukseen.
Valmistautukaa taivaallisen armon valtaistuimen edessä työskentelemään ihmisten hyväksi.” (Ellen White, Prayer, s. 313.)

Englanninkieliseltä verkkosivustolta löytyy ehdotuksia evankeliointityön toteuttamiseksi omassa yhteisössä.
Kaikki päiväkohtaiset tekstit löytyvät englanniksi kätevästi internetistä osoitteesta www. tendaysofprayer.org
Päivittäisten oppaiden pääasiallisena avustajana on toiminut Kevin Wilfley.
Raamatun tekstit, ellei toisin ole mainittu, on otettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöön ottamasta
suomennoksesta. Suomennoksen tekijänoikeudet omistaa Kirkon keskusrahasto. Käytetty luvalla. (VKR = Vanha kirkkoraamattu.)
Tämän aineiston on valmistellut pääkonferenssin kenttätyön jaosto.
Päivittäisten oppaiden pääasiallisena avustajana on toiminut Jodi Genson.
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Kymmenen rukouksen päivän evankeliointihaaste
Jokainen voi osaltaan jouduttaa Jeesuksen takaisintuloa.
”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte
minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.” (Matt. 25:35, 36.)
Kirjassa Suuren Lääkärin seuraajana sanotaan: ”Meidän on elettävä kaksinkertaista elämää: ajatuksen ja teon, hiljaisen
rukouksen ja ahkeran työnteon elämää.” (S. 428.) Meidän etuoikeutemme on osoittaa toisille Jeesuksen rakkautta. Olemme saaneet niin paljon rakkautta Vapahtajaltamme; älkäämme pitäkö sitä itsellämme. Jakakaamme hänen rakkauttaan
toisille.
Kannustamme sinua ja seurakuntaasi pyytämään rukouksessa Jumalalta ohjeita ihmisten tavoittamiseksi Kymmenen ru
kouksen päivää -kampanjan päätyttyä. Valitkaa yksi tai useita toimintamuotoja, päättäkää päivämäärä ja toimikaa Jeesuksen
käsinä ja jalkoina. Kun organisoitte kaikkea, älkää antako järjestelyiden kääntää huomiotanne pois rukouksesta. ”Runsaan
salaisen rukouksen tulisi edeltää henkilökohtaista työtä toisten ihmisten hyväksi. Toisten tavoittaminen vaatii suurta viisautta
ymmärtää ihmisten pelastamisen tiedettä. Ennen kuin olemme yhteydessä ihmisiin, olkaamme yhteydessä Kristukseen.
Valmistautukaa taivaallisen armon valtaistuimen edessä työskentelemään ihmisten hyväksi.” (Ellen White, Prayer, s. 313.)
Olemme laatineet luettelon tavoista, joilla voitte auttaa toisia. Valitkaa keinot, jotka sopivat niiden ihmisten tarpeisiin, joita
aiotte palvella. Voitte myös käyttää toimintatapoja, joita ei ole mainittu luettelossa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valmista ateria jollekulle, joka on ollut sairaana.
Kutsu joku naapuri/työtoveri sosiaaliseen kokoontumiseen.
Anna ruokaa kodittomalle.
Lahjoita vaatteita, joita haluaisit itsellesi lahjoitettavan.
”Adoptoi” joku ikäihminen. Käy katsomassa tätä henkilöä säännöllisesti ja auta häntä kotiaskareissa, ostosten tekemisessä, ruoanlaitossa tai puutarhatöissä.
Leivo leipiä ja anna yksi leipä jollekin naapurille.
Auta laatimaan naapurustoprojekteja.
Tarjoudu olemaan sairaan tai vammaisen henkilön kanssa, jotta hänen hoitajansa pääsee käymään asioilla.
Osallistu naapurustoprojekteihin.
Esittäydy uusille naapureille kutsumalla heidät syömään. Auta heitä tuntemaan itsensä tervetulleiksi uudessa ympäristössä.
Osta ruokatarvikkeita ja vie ne puutetta kärsivälle perheelle.
Lahjoita vanhat silmälasisi.
Tarjoudu järjestämään raamatuntutkistelu.
Käy katsomassa hoitolaitoksissa olevia ihmisiä.
Anna vähän ”ruokarahaa” jollekin opiskelijalle.
Kerää vaatteita varattomille. Voit järjestää vaatekeräyksen kirkolla vaatteiden jakamiseksi niitä tarvitseville.
Lahjoita vanha tietokoneesi tai muuta elektroniikkaa.
Lahjoita käytetty auto.
Järjestä ”Terveysmessut”.
Lähetä kortti suljetulla osastolla olevalle potilaalle.
Järjestä evankeliointikokousten sarja.
Soita naapureillesi ja kysy, miten he voivat.
Anna jollekulle kirja, josta ajattelet hänen pitävän.
Jaa seurakunnan traktaatteja/esitteitä.
Pyydä jotakuta vastaanottamaan Jeesus.
Järjestä ruoanlaittokurssi.
Toteuta ”28 kirjan projekti”. Anna ensimmäisellä viikolla yksi kirja. Anna toisella viikolla kaksi kirjaa. Anna kolmannella viikolla kolme kirjaa. Jatka, kunnes olet lahjoittanut 28 kirjaa.
Vie ruokaa henkilölle, joka on menettänyt läheisensä.
Käy katsomassa sairaalassa olevaa henkilöä ja rohkaise tai auta häntä jollakin tavalla.
Lue ääneen jollekin ikäihmiselle.
4
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vieraile lastenkodissa ja tarjoa apua henkilökunnalle.
Perusta ompelu-/kudin-/virkkuuryhmä, jossa tehdään vaatteita vähävaraisille.
Lue Raamattua ääneen henkilölle, joka ei pysty näkemään tai lukemaan.
Järjestä nuortenilta kotonasi.
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi pahoinpitelyn uhrien turvakotiin.
Lahjoita kirjoja lastenkotiin tai turvakotiin.
Vie seurakuntasi lapsia käymään vanhainkodissa.
Suunnittele ja järjestä hauska päivä erityistarpeisille lapsille ja heidän perheilleen.
Järjestä yhteisön siivouspäivä.
Perusta seurakuntaasi terveyskerho. Kutsu mukaan ystäviä ja naapureita.
Pyydä joku katsomaan kanssasi DVD, jolla on hengellinen sanoma. Kun katsotte ohjelmaa yhdessä, rukoile, että
Pyhä Henki puhuu seuralaisesi sydämelle.
Suunnittele oma projekti.

Lisää vinkkejä todistamiseen löytyy englanninkieliseltä sivustolta www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.
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Jumalan Henkeä etsien
Rukouksen yö: valinnainen koko yön kestävä rukouskokous, päivä 10
Harkitkaa koko yön kestävän rukouskokouksen järjestämistä. Rukouskokous voisi alkaa esim. kello 18:00 ja loppua seuraavana aamuna klo 6:00.

Rukouksen yö – miksi?
Siinä ei ole mitään ’pyhää’, että valvoo osan yötä tai koko yön rukoillen. Yö saattaa kuitenkin olla ainut aika, jolloin ihmisillä
ei ole muita menoja. Uskomme, ettei tarkoitus ole niinkään valvoa koko yötä, vaan rukoilla niin pitkään kuin on tarpeen ja
kunnes viimeinenkin Jumalan sydämelle asettama rukousaihe on tuotu rukouksessa hänen eteensä.
Ehdotamme, että yöllisellä rukouskokouksella on useita johtajia. Pitäkää huoli siitä, että taukoja pidetään säännöllisesti.
Johtajana voit aistia tunnelmasta, milloin tauko on tarpeen ja milloin taas on hyvä siirtyä seuraavaan osioon. Voitte myös
lukea Raamattua rukousten lomassa. Saatatte haluta toteuttaa ohjelman tällaisenaan tai sitten valikoida vain osan, riippuen
teidän ryhmänne tarpeista. Ehdotetun ohjelmarungon järjestystä voi myös vapaasti muuttaa.

Esimerkkiaikataulu rukouskokouksen ensimmäisestä tunnista
5:45 – Ylistyslauluja.
6:00 – Tervetulotoivotus ja ohjelman esittely. Pitäkää juonnot lyhyinä ja ystävällisinä.
6:05 – Rukous, jossa ylistetään Jumalaa (hänen luonnettaan).
6:10 – Raamatun lupauksiin vetoaminen (lue erillinen listaus lupauksista, löytyy nettisivulta).
6:15 – Synnintunnustusrukous (hiljaista rukousta).
6:20 – Anominen, eli esirukous henkilökohtaisten rukousaiheiden ja muiden siunausta tarvitsevien asioiden puolesta
6:25 – Hiljainen rukous.
6:30 – Esirukous ympäröivän yhteisön ja seurakunnan alueen sielujen pelastuksen puolesta.
6:35 – Rukous, jossa mietiskellään Jeesuksen elämää, kuolemaan ja ylösnousemusta.
6:40 – Jumalan teoista kiittämistä.
6:45 – Rukouslauluja ja/tai raamatuntekstien tai laulunsanojen vuorolukemista
6:50 – Rukousta, jossa anotaan Pyhän Hengen läsnäoloa ja voimaa
6:55 – Lisää ylistävää ja kiitollisuutta ilmaisevaa rukousta
Saatatte haluta toistaa samaa aikataulua tunneittain, sillä ihmiset tulevat ja menevät. Anomisen aikana saatatte haluta rukoilla ’kansainvälisen kirkon rukousaiheiden’ puolesta (löytyvät tämän asiakirjan lopusta). Pitäkää huoli siitä, että myös paikallisille ja henkilökohtaisille rukousaiheille jää aikaa.
Eräs tapa elävöittää rukouskokousta on pyytää jo etukäteen rukousaiheista musiikkiesitystä tai runon-/rukouksenlukua
sellaiselta henkilöltä, jolta sellainen luonnistuu. Ohjelmaan voidaan sisällyttää myös 3−5 minuuttia kestäviä todistuksia.
Aamulla on hyvä pitää päätösseremonia. Aloittakaa yhteislaululla ja lyhyellä pastorin tai rukousjohtajan pitämällä puheella.
Voitte lopettaa erityisellä aamiaisella.

Kansainvälisen kirkon rukousaiheita
• Rukoilemme niiden adventistien puolesta, jotka kohtaavat vainoa tai vankeutta uskonsa vuoksi.
• Rukoilemme hengellistä herätystä niiden adventistinuorten pariin, jotka opiskelevat yhteiskunnan oppilaitoksissa ja yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Rukoilemme, että Jumala auttaa heitä toimimaan tehokkaina
lähettiläinä Kristuksen asialla.
• Rukoilemme niiden maailman 69 prosentin asukkaiden
puolesta, joille ei ole vielä kerrottu selkeästi Jeesuksesta.
• Rukoilemme niiden 62 miljoonan ihmisen puolesta, jotka asuvat 28:ssa heikoimmin tavoitetussa kaupungissa
entisen Neuvostoliiton alueella (Euro-Aasian osasto).
• Rukoilemme, että Jumala herättäisi rohkeita lähetystyöntekijöitä, jotka ovat valmiita työskentelemään niiden
746 ihmisryhmän parissa, jotka asuvat Lähi-idän 20
valtiossa.

• Rukoilemme 1000 lähetystyöntekijää -projektin puolesta Pohjoisen Aasian – Tyynenmeren osastossa ja
Eteläisen Aasian – Tyynenmeren osastossa. Kun nuoret työskentelevät Taiwanin, Kiinan, Venäjän ja Burman
kaltaisissa maissa, saakoot he Pyhän Hengen kasteen
ja voiman tehdä Jumalan työtä.
• Rukoilemme kasvua niiden adventistien määrälle, jotka
palvelevat Jumalaa rakastamalla toisia ja viemällä evankeliumin sanomaa toisista kulttuureista ja uskonnoista
lähtöisin oleville ihmisille.
• Rukoilemme, että Herra herättäisi nykyisiä valdolaisten
kaltaisia opiskelijoita, jotka ovat valmiita palvelemaan
häntä vaikeissa paikoissa.
• Rukoilemme niiden 202 miljoonan ihmisen puolesta,
jotka asuvat 41:ssä heikoimmin tavoitetussa Eteläisen
Aasian – Tyynenmeren osaston kaupungissa. Pyydämme, että he oppisivat tuntemaan Jeesuksen.
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• Rukoilemme kaikkien paikallisseurakuntien sapattikoulu- ja henkilökohtaisen evankelioimistyön puolesta, kun
niiden kautta pyritään löytämään Jumalan suunnitelma
ja tavoittamaan ihmisiä rakkaudellisen palvelutyön,
raamatuntutkistelujen ja henkilökohtaisen todistamisen
välityksellä.
• Rukoilemme ADRAn toiminnan puolesta käytännön
tarpeiden tyydyttämiseksi kaikkialla maailmassa.
• Rukoilemme niiden 16 miljoonan ihmisen puolesta,
jotka asuvat kuudessa heikoimmin tavoitetussa kaupungissa Etelä-Tyynenmeren osaston alueella. Rukoilemme päivittäistä Pyhän Hengen kastetta seurakuntamme
jäsenille, jotka vievät rakkaudellisella tavalla evankeliumia niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet.
• Rukoilemme, että Pyhä Henki auttaisi meitä tavoittamaan ne 406 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat 105:ssä
heikoimmin tavoitetussa kaupungissa Pohjoisen Aasian
– Tyynenmeren osaston alueella.
• Rukoilemme siunausta adventistien pastoritoiminnalle,
jossa koulutetaan pastoreita ja vapaaehtoisia seurakunnan jäseniä tekemään hengellistä työtä vankilassa
olevien kanssa.
• Herra, muistamme lastenluokkiemme opettajia. Anna
heidän ymmärtää, kuinka tärkeää heidän työnsä on
meidän lapsillemme.
• Herra, etsimme johdatustasi vaikutuskeskuksille, terveys- ja perheohjelmille sekä polunkävijätoiminnalle
kaikkialla maailmassa.
• Rukoilemme, että yhä useammat nuoret aikuiset ryhtyisivät toimimaan kaupunkilähetystyöntekijöinä.
• Rukoilemme, että auttaisit meitä rakastamaan uusia
seurakunnan jäseniä ja huolehtimaan heistä.
• Herra, osoita meille, kuinka voimme lähettää lisää Raamatun totuutta sisältävää kirjallisuutta (sekä painettua
että sähköisessä muodossa olevaa) yhteisöihimme.
Rukoilemme, että ihmiset lukevat saamansa materiaalin
ja että Pyhä Henki saa heidät vakuuttuneiksi Raamatun
totuudesta.
• Herra, pyydämme varjelustasi lähetystyöntekijöille, jotka toimivat vaarallisilla seuduilla.
• Herätä kirjaevankelistoja, vapaaehtoisia opiskelijalähettejä, sisällön tuottajia, media-ammattilaisia ja taloudellisia tukijoita levittämään toivon ja elämän sanoja.
• Rukoilemme 8208 adventistikoulun puolesta, joissa on
lähes kaksi miljoonaa opiskelijaa. Saakoot nämä koulut
aina opettaa Raamatun totuutta ja johtaa nuoria lähetys- ja palvelutyöhön.
• Herra, anna meille viisautta sellaisten maallistuneiden
kulttuurien tavoittamiseen, joissa ei ilmene minkäänlaista kiinnostusta uskontoa kohtaan. Murtakoon Pyhä
Henkesi muurit, jotka ympäröivät maallistuneiden ihmisten sydäntä.
• Rukoilemme niiden aasialaisten kansanryhmien puolesta, joilla ei ole kristillistä taustaa. Anna meille erityistä viisautta heidän tarpeidensa täyttämiseksi.
• Siunaa meitä, kun viemme evankeliumia ihmisille, jotka
ovat joutuneet henkien palvonnan, epäjumalanpalveluksen ja animististen uskomusten orjiksi. Auta meitä
ymmärtämään heidän maailmankatsomustaan ja tutustuttamaan heidät henkilökohtaiseen Vapahtajaan.

• Herra, innoita seitsemännen päivän adventisteja
kaikkialla maailmassa rukoilemaan hartaammin kuin
koskaan aikaisemmin. Pyytäkäämme yhdessä Pyhän
Hengen myöhäissadetta. Pyydämme, että täyttäisit lupaukset, jotka löytyvät Joelin kirjan 2. luvusta, Hoosean
kirjan 6. luvusta ja Apostolien tekojen 2. luvusta.
• Rukoilemme niiden 541 ihmisryhmän puolesta, jotka
asuvat Eteläisen Afrikan – Intian valtameren osaston 18
maassa. Johdata heidät raamatulliseen totuuteen.
• Osoita meille, miten meidän tulee täyttää pakolaisten
käytännölliset ja hengelliset tarpeet. Saakoon seurakuntamme tulla tunnetuksi rakkaudestamme kaikkia
ihmisiä kohtaan, olivatpa he keitä hyvänsä tai tulivatpa
he mistä hyvänsä.
• Auta meitä uskollisesti ja täydesti julistamaan Ilmestyskirjan 14. luvun kolmen enkelin sanomia. Auta meitä
keskittymään kaikessa opetuksessamme Kristuksen
rakkauteen ja vanhurskauteen.
• Pyydämme, että herättäisit kaupunkilähetystyöntekijöitä perustamaan seurakuntia niitä 806 ihmisryhmää
varten, jotka asuvat Inter-Euroopan osaston 20 maan
alueella.
• Pyydämme, että herättäisit kokonaisen työntekijöiden
armeijan perustamaan seurakuntia niille 948 ihmisryhmälle, jotka asuvat Väli-Amerikan osaston alueen 38
maassa.
• Opeta meitä julistamaan seurakuntamme perusluonteisia opetuksia selkeästi, luovasti ja raamatullisella luotettavuudella. Saakoon Jeesuksen rakkaus olla kaiken
sen keskiössä, mitä uskomme.
• Pyydämme, että valmistaisit nuoria perustamaan seurakuntia niille 789 ihmisryhmälle, jotka asuvat PohjoisAmerikan osaston yhdeksässä maassa.
• Pyydämme, että valmistaisit vapaaehtoisia palvelemaan
niitä 70 kansanryhmää, jotka asuvat Israelin lähetyskentän alueella.
• Pyydämme sinua herättämään lääkintälähetystyöntekijöitä perustamaan seurakuntia niiden 830 kansanryhmän keskuuteen, jotka asuvat Itäisen Keski-Afrikan
osaston alueen 11 maassa.
• Pyydämme sinua herättämään rukoussotureita rukoilemaan niiden 2568 ihmisryhmän puolesta, jotka asuvat
Eteläisen Aasian osaston neljässä maassa. Muistamme
erityisesti Hope-TV:n toimintaa Intiassa ja Aasiassa olevaa sokeiden koulua.
• Rukoilemme Eteläisen Aasian – Tyynenmeren osaston
kustannusliikkeiden työn puolesta.
• Rukoilemme, että tekisit Psalmista 32:8 löytyvän lupauksesi mukaan ja johtaisit sekä ohjaisit meitä, kun
otamme vastaan Kymmenen rukouksen päivän evankeliointihaasteen.
• Auta perheitämme osoittamaan sinun rakkauttasi kodeissamme ja yhteisöissämme. Pyydämme, että toisit
sopusointua koteihin, korjaisit rikkoutuneet ihmissuhteet, varjelisit haavoittuvia perheväkivallalta ja näyttäisit
pyhittävän voimasi toivottomilta näyttävissä tilanteissa.
• Saakoon Jumalan sana päivittäin ravita seurakuntiemme jäseniä, pastoreitamme ja johtajiamme kaikkialla
maailmassa. Auta meitä myös etsimään sinua joka
päivä henkilökohtaisessa rukouksessa. Muistuta meitä
siitä, että ilman sinua me emme voi tehdä mitään.
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• Pyydämme, että herättäisit sairaanhoitajia ja lääkäreitä
perustamaan uusia seurakuntia niiden 1978 ihmisryhmän pariin, jotka asuvat Läntisen Keski-Afrikan osaston
22 maassa.
• Rukoilemme niiden 49 miljoonan ihmisen puolesta, jotka asuvat Trans-Euroopan osaston 19:ssä heikoimmin
tavoitetussa kaupungissa.
• Rukoilemme lastemme puolesta. Anna heille voimaa
puolustaa rohkeasti sinua, kun he kohtaavat vastoinkäymisiä ja painostusta. Auta heitä tekemään viisaita
ratkaisuja ja puolustamaan totuutta.
• Opeta meitä seuraamaan Kristuksen epäitsekästä
esimerkkiä ja täyttämään meitä lähellä olevien ihmisten
päivittäiset tarpeet. Varusta meidät palvelemaan lääkintälähetystyöntekijöinä, vapaaehtoisina auttajina yhteisössämme ja ystävinä puutteenalaisille.
• Herra, saakoon voimakas alkuseurakunnan hurskauden elpyminen pyyhkäistä seurakuntasi yli viimeisinä
päivinä. Auta meitä puolustamaan totuutta, vaikka taivas putoaisi.
• Siunaa kaikki niitä satojatuhansia evankeliointiprojekteja, jotka toteutuvat vuoden 2020 aikana. Erityisesti
rukoilemme Kaikki jäsenet liikkeelle -kampanjan evankelioimistyön puolesta Papua-Uudessa-Guineassa toukokuussa 2020.
• Rukoilemme, että siunaat nuorisojohtajiamme kaikkialla
maailmassa, kun he siirtävät seuraavalle sukupolvelle
uskonperintönsä: Kristukseen perustuvan identiteetin,
lähetystyön seitsemännen päivän adventistina sekä
paikallisseurakuntatason johtajuuden.

• Rukoilemme niiden nuorten puolesta, jotka työskentelevät Jumalan lähetyskentillä ohjelmien Vuosi Herralle
ja Mission Caleb kautta, monesti vaarallisissakin olosuhteissa.
• Rukoilemme Pyhän Hengen kastetta nuorisollemme ja
nuorisojohtajillemme, kuten olet luvannut Apostolien
tekojen 1:8. Rukoilemme Jumalan erityistä siunausta
niille nuorille, jotka ottavat osaa Give him 20 -aloitteeseen sekä muihin rukousohjelmiin.
• Herra, näytä meille sinun jumalalliset suunnitelmasi
siitä, miten voisimme tavoittaa maailman tavoittamattomimmat kaupungit ja muut alueet kolmen enkelin
sanomalla, ja miten voisimme johdattaa kunkin alueen
pelastusta kaipaavat henkilöt Kristuksen luo vapautukseen.
• Pyydämme sinua herättämään uusia nuorisojohtajia
sekä siunaamaan uutta nuorien aikuisten nuorisojohtajien koulutushankettamme (Senior Youth Leadership).
• Herra, suo, että nuorisomme ei vain julistaisi sinun
sanaasi, vaan eläisi sen myös todeksi. Jumala, siunaa
kaikki kansainvälisen nuorisopäivän (Global Youth Day)
eteen tehty työ sekä 100������������������������������
 �����������������������������
000 nuoren evankelioimisaloite (Total Youth Involvement).
• Herra, johdata kirkkomme edustajia tämän vuoden
2020 pääkonferenssin yleiskokouksessa (25.6.−4.7.).
Täyttyköön jokainen edustaja, johtaja ja vierailija uudistumisen ja rakkauden hengellä.
• Siunaa Rukouksen 100 päivää -ohjelmaa (10.3.−4.7.),
joka huipentuu vuoden 2020 pääkonferenssin yleiskokoukseen. Vuodata Pyhä Henkesi, kun me rukoilemme
viisautta ja sinun pikaista takaisin tuloasi.
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Jumalan Henkeä etsien
Lupauksia Pyhästä Hengestä
”Pyytäkää Herralta sateita, pitkälle kevääseen saakka! Herra nostattaa tuulispäät ja pilvet, hän lähettää sadekuurot. Hän
antaa viljan viheriöidä jokaisen pellolla.” (Sak. 10:1.)
”Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” (Luuk. 11:13.)
”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen
teille puhunut. – – ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja
mitä tuomio.” (Joh. 14:26; 16:8.)
”Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän
luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. Mitä te minun nimeeni
vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.” (Joh. 14:12–14.)
”Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot.” (Sak. 4:6b.)

Lupauksia siitä, että Jumala vastaa rukouksiin
”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen.” (Joh. 15:7.)
”Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin
kun sitä tarvitsemme.” (Hepr. 4:16.)
”Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän.” (Mark.
11:24.)
”Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.” (Ps. 50:15.)
”Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka
on taivaissa.” (Matt. 18:19.)
”Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte.” (Matt. 21:22.)
”[J]a mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. Mitä te minun nimeeni
vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.” (Joh. 14:13, 14.)
”Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa
teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen.”
(Joh. 16:23, 24.)
”Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen mitä häneltä pyydämme.” (1.
Joh. 5:14, 15.)

Lupauksia Jumalan voimasta
”Onko Herralle mikään mahdotonta?” (1. Moos. 18:14.)
”Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!” (2. Moos. 14:14.)
”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle: Jumalalle on kaikki mahdollista.” (Mark. 10:27.)
”Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.” (1. Tess. 5:24.)
”Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa.” (Job. 42:2.)
”Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa
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Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana
meille kaikkea muutakin?” (Room. 8:31, 32.)
”Jumala ei ole ihminen: hän ei valehtele, hän ei muuta mieltään. Hänkö ei tekisi, mitä sanoo? Hänkö ei pitäisi, mitä lupaa?”
(4. Moos. 23:19.)
”Etkö ole jo oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton
on hänen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He
juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy.” (Jes. 40:28–31.)

Lupauksia Jumalan johdatuksesta
”Muista, että olen sanonut sinulle: ’Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi
kaikilla teilläsi.’” (Joos. 1:9.)
”Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, minne ikinä menetkin, ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää
sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut.” (1. Moos. 28:15.)
”Minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka olen
sinulle varannut.” (2. Moos. 23:20.)
”Muiden kansojen seassa te sitten etsitte Herraa, Jumalaanne, ja myös löydätte hänet, kun vain käännytte hänen puoleensa vilpittömästi ja koko sydämestänne.” (5. Moos. 4:29.)
”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et mitään tiedä.”
(Jer. 33:3.)
”Täyttykööt notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot tasoittukoot! Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä. Näin on Herra puhunut.” (Jes. 40:4, 5.)
”’Minä opetan sinua’, sanoo Herra, ’minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi.’” (Ps.
32:8.)
”Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.” (5. Moos. 31:8.)
”Se, joka Herraa pelkää, oppii valitsemaan oikean tien.” (Ps. 25:12.)
”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.” (Sananl. 3:5, 6.)
”[J]os annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu
keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy.” (Jes. 58:10, 11.)
”Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen.” (Jes. 65:24.)

Lupauksia sydämen muutoksesta
”Minä annan heille uuden sydämen, niin että he tuntevat minut ja ymmärtävät, että minä olen Herra. He kääntyvät jälleen
minun puoleeni, koko sydämestään. He ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.” (Jer. 24:7.)
”Herra, teidän Jumalanne, taivuttaa teidän sydämenne ja jälkeläistenne sydämet kuuliaisiksi, niin että rakastatte häntä koko
sydämestänne ja koko sielustanne. Silloin te saatte elää[.]” (5. Moos. 30:6.)
”Minä annan teille uuden sydämen ja sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan
tilalle elävän sydämen.” (Hes. 36:26.)
”Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.” (Fil. 1:6.)
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”Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” (2. Kor. 5:17.)
”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.” (Gal. 2:20.)
”Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää
lupauksensa.” (1. Tess. 5:23, 24.)

Lupauksia anteeksiannosta
”[J]a jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä,
niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi.” (2. Aik. 7:14.)
”Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat.” (Ps.
86:5.)
”Ja kun seisotte rukoilemassa, antaa anteeksi kaikki mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän Isänne, joka on
taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi.” (Mark. 11:25.)
”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.” (Ef. 4:32.)
”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa
meidät kaikesta vääryydestä.” (1. Joh. 1:9.)
”Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin
lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.” (Jes. 1:18.)
”Mutta minä, minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi oman itseni tähden enkä muistele sinun syntejäsi.” (Jes. 43:25.)
”Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa enkä enää muista heidän syntejään.” (Jer. 31:34.)
”Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden[.]” (Ef.
1:7.)

Lupauksia synnin voittamisesta
”Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme.” (1. Joh. 5:4.)
”Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut.” (Room. 8:37.)
”Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!” (1. Kor. 15:57.)
”[Ä]lä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi – minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua,
minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni.” (Jes. 41:10.)
”Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet.” (Ef. 6:16.)
”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.” (Gal. 2:20.)
”Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa.” (Fil. 2:13.)
”Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja.” (Gal.
5:16.)
”Rauhan Jumala on pian murskaava Saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.” (Room. 16:20.)
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”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on
Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” (Room. 12:2.)
”Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä
sijaa.” (1. Joh. 2:15.)

Lupauksia paranemisesta
”Herra sanoi: ’Jos kuuntelet tarkasti, mitä minä puhun, ja teet sen, mikä on oikein minun silmissäni, jos muistat minun käskyni ja noudatat kaikkia minun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi mitään niistä sairauksista, joilla kuritin egyptiläisiä. Minä, Herra, olen sinun parantajasi.’” (2. Moos. 15:26.)
”Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi; ja niinkuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin.” (5. Moos. 33:25, VKR.)
”Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa
kaikki sairauteni. Hän päästää minun kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina
hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.” (Ps. 103:2–5.)
”Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.” (Sananl. 3:7, 8.)
”Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu
hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme.
Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka
meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta
meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.” (Jes. 53:3–5.)
”Paranna sinä minut, Herra, niin minä paranen. Auta minua, niin minä saan avun. Sinua yksin minä ylistän!” (Jer. 17:14.)
”Minä hoidan haavasi terveiksi, parannan sinun vammasi, sanoo Herra – –.” (Jer. 30:17.)
”Mutta vielä minä annan heidän haavojensa kasvaa umpeen ja parantua, minä teen heidät terveiksi ja lahjoitan heille pysyvän rauhan ja menestyksen.” (Jer. 33:6.)
”Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte
ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.” (Mal. 3:20.)
”Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille,
ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi.” (Jaak. 5:14, 15.)

Lupauksia siitä, että saamme voimaa toimia Jumalan tahdon mukaan
”Luota Herraan! Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan!” (Ps. 27:14.)
”Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me
kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa mutta näkymätön ikuisesti.” (2. Kor.
4:16–18.)
”Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon.” (Gal. 6:9.)
”Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.” (Fil. 4:13, VKR.)
”Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa.” (Fil. 2:13.)
”Mutta hän on vastannut minulle: ’Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.’ Sen tähden ylpeilen
mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima.” (2. Kor. 12:9.)
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Lupauksia Jumalan todistajina toimimisesta
”Älkää säikähtäkö, älkää jääkö kauhun valtaan! Enkö ole jo aikoja sitten kertonut ja ilmoittanut näitä teille? Te olette minun
todistajani: onko muuta Jumalaa, muuta turvakalliota kuin minä? Minä en toista tunne!” (Jes. 44:8.)
”Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi.” (Jes. 60:1.)
”Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille
tämän sovituksen viran.” (2. Kor. 5:18.)
”Älä sano, että olet nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua.” (Jer. 1:7.)
”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” (Ap. t. 1:8.)
”Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria
tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa.” (1. Piet. 2:9.)
”[V]aan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän
toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti – –.” (1. Piet. 3:15, 16.)
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Jumalan Henkeä etsien
PÄIVÄ 1 – TARVITSEMME PYHÄÄ HENKEÄ
”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juu
deassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” (Ap. t. 1:8)

Kokemus tosielämästä
”Koska me saamme voimaa vain tällä tavalla, miksi emme isoa ja janoa Hengen lahjaa? Miksi emme puhu siitä, rukoile sitä
ja saarnaa siitä? Herra on halukkaampi antamaan Pyhän Hengen palvelijoilleen kuin vanhemmat ovat halukkaita antamaan
hyviä lahjoja lapsilleen. Jokaisen työntekijän tulisi anoa Jumalalta päivittäistä Hengen kastetta.” (Ellen White, Alfa ja omega, osa 6, s. 39.)
Juuri ennen kuin valmistuin teologian opinnoistani luin V. Raymond Edmanin teoksen They Found the Secret (He
löysivät salaisuuden, ei julkaistu suomeksi). Kirjassa Aon kerrottu 20 kristityn miehen ja naisen elämässä tapahtuneesta
hengellisestä kriisistä, joka johti heidät kokemaan todellisen kääntymyksen. Tämän jälkeen he kokivat Pyhän Hengen vuodatuksen elämässään. Heistä tuli tämän seurauksena ihmisiä, jotka johdattivat miljoonia muita Kristuksen luokse. Tämä
saattoi tapahtua, koska he olivat täynnä Pyhää Henkeä. Kun pohdin omaa elämääni aviomiehenä, tuoreena isänä ja pian
pastorina, kirjoitin kirjaan oman huomioni: ”Minäkin tarvitsen Pyhää Henkeä.” Tuosta hetkestä lähtien olen pannut etusijalle
elämässäni sen, että kääntymyskokemukseni pysyy tuoreena ja etsin raamatullista Pyhän Hengen kastetta Raamatun lukemisen, kuuliaisuuden, uskostani kertomisen ja rukouksen kautta. Kun olin ensimmäistä vuotta pastorina, minut kutsuttiin
tapaamaan kirkkomme talousjohtajaa, joka oli saanut syöpädiagnoosin. Me rukoilimme ja voitelimme hänet öljyllä, kuten
Raamattu ohjeistaa meitä tekemään. Muutaman päivän päästä hän kertoi meille, että hän oli täysin parantunut syövästään.
Juuri tuolloin tiesin, että Jumala kuulee minun rukoukseni ja että hän hyväksyi minun yritykseni elää elämäni hänelle. Tarvitsetko sinä Pyhää Henkeä elämääsi?

Raamatuntekstejä rukousten aiheiksi
Paavali kysyi kerran 12 efesolaiselta mieheltä: ”Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?” (Ap. t. 19:2). Mikä olisi sinun
vastauksesi? Efesolaiset miehet sanoivat: ” Emme me ole kuulleetkaan mistään Pyhästä Hengestä”.
•
•
•
•
•
•

Room. 8:16 – Kun Pyhä Henki tulee meihin, me tunnustamme syntimme ja saamme lahjaksi pelastuksen lahjan
Jeesuksessa. Saamme pelastusvarmuuden, sillä olemme Jumalan lapsia.
Hes. 36:25–27 – Pyhän Hengen läsnäolo vaikuttaa meissä siten, että saamme uuden mielen ja uuden sydämen.
Saamme voiton synneistämme ja voimme kokea todellista luonteenkasvua.
Joh. 7:38, 39 ja Gal. 5:22, 23 – Kun olemme Pyhän Hengen täyttämiä, Hengen hedelmä eli Jumalan luonne saa
virrata meistä kuin elävän veden virrat.
Ap. t. 4:13, 31 – Pyhän Hengen läsnäolo vahvistaa ja kannustaa meitä jakamaan hyvää uutista niin monelle ihmiselle kuin mahdollista.
Joh. 16:13 – Kun Pyhä Henki elää meissä, meillä on nälkä ja rakkaus Jumalan sanaa eli Raamattua kohtaan, ja hän
johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Tämä totuus ei ole vain teknisten tosiasioiden ymmärtämistä vaan hänen, joka
on Totuus eli Kristuksen luonteen ymmärtämistä.
Room. 8:26, 27 – Kun me rukoilemme Pyhää Henkeä, meillä on voima rukouksissamme ja me tulemme näkemään
monia ihmeellisiä vastauksia rukouksiimme.

Jeesus sanoi, että ennen hänen takaisintuloaan kristittyjä tulisi olemaan kaksi ryhmää (Matt. 25). ” Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan” (Matt. 25:1).
Morsiusneidoista viisi oli tyhmiä, eikä heillä ollut öljyä (tarkoittaa Pyhän Hengen läsnäoloa, katso Sak. 4:1−6) varalla mukana. Nämä kuvaavat niitä kristittyjä, jotka vaikuttavat olevan Jeesuksen seuraajia, mutta eivät sitä todellisuudessa ole. He
ovat uskonnollisia mutteivat uskossa. Siksi Jeesus sanoo heille: ”Minä en tunne teitä”. Viisaat viisi morsiusneitoa olivat ottaneet mukaansa lisää öljyä kaiken varalta. He olivat Pyhän Hengen täyttämiä ja heillä oli aito suhde Jeesuksen kanssa.
Opetuslapset olivat kuuliaisia Kristuksen käskylle jäädä Jerusalemiin hänen taivaaseen astumisensa jälkeen. ”He olivat
alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa.” (Luuk. 24:53) Kun he eivät olleet temppelissä, kokoontuivat he ylähuoneeseen: ”He
pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa.” (Ap. t. 1:14). Kymmenen päivää myöhemmin he olivat kaikki saaneet Pyhän Hengen kasteessa voiman
(Ap. t. 2), ja 3000 ihmistä kääntyi ja liittyi uskovien joukkoon yhden päivän aikana tuossa paikassa!
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Ehdotuksia rukouksiksi
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Me tulemme sinun läsnäoloosi kiitollisella mielellä ja saavumme sinun esipihoillesi ylistäen. Meillä ei ole sanoja, jotka riittävästi kuvailisivat sitä, miten paljon me arvostamme sinua ja sitä, mitä sinä olet puolestamme tehnyt. Iloiten
ja nöyränä me liitämme inhimilliset ylistyksemme siihen ylistykseen, jota laulavat synnittömät enkelit, jotka saavat
kaiken aikaa ilolla ylistää sinua!
Herra, luo minuun uusi sydän ja pese minut puhtaaksi. Puhdista minut synnistä ja valmista minut vastaanottamaan
sinun Henkesi. (Ps. 51:9,12)
Kasta meidät Pyhällä Hengelläsi ja anna meille voima julistaa evankeliumia maailmalle, joka on hukkunut pimeyteen. (Ap. t. 1:5−8)
Herra, armahda minun perhettäni, ystäviäni, työ- ja opiskelukavereitani. Pelasta heidät, ja suo minun olla sinun
apusi työsi loppuunsaattamisessa. (Matt. 28:19−20)
Siunaa pastoreita, opettajia, evankelistoja, raamattutyöntekijöitä kirkkomme virkailijoita sinun Pyhän Henkesi voimalla. (1. Tim. 2:1−4)
Hyvä Jumala, osoita armollisuutesi pahoinpidellyille ja vainotuille, ja suo heille sinun suojeluksesi ja vapautuksesi
heitä vahingoittavien käsistä. (Ps. 91)
Siunaa kaikki niitä satojatuhansia evankeliointiprojekteja, jotka toteutuvat vuoden 2020 aikana. Erityisesti rukoilemme Kaikki jäsenet liikkeelle -kampanjan evankelioimistyön puolesta Papua-Uudessa-Guineassa toukokuussa
2020.
Rukoilemme hengellistä herätystä niiden seitsemännen päivän adventistinuorten keskuuteen, jotka opiskelevat
yhteiskunnan opistoissa ja yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Suo heistä tulla tehokkaita Kristuksen lähettiläitä.
Rukoilemme sen maailman väestön 69 prosentin puolesta, jolle Jeesusta ei ole vielä selkeästi julistettu.
Rukoilemme niiden 62 miljoonan ihmisen puolesta, jotka asuvat 28 hankalimmin saavutettavissa olevassa entisen
Neuvostoliiton alueen kaupungissa (Euro-Aasian osasto), että he oppisivat tuntemaan Jeesuksen.
Rukoilemme, että siunaat nuorisojohtajiamme kaikkialla maailmassa, kun he siirtävät seuraavalle sukupolvelle uskonperintönsä: Kristukseen perustuvan identiteetin, lähetystyön seitsemännen päivän adventistina sekä paikallisseurakuntatason johtajuuden.
Herra, rukoilemme niiden seitsemän (tai useamman) henkilön puolesta, jotka ovat omalla rukouslistallamme. Saakoon Pyhä Henki työskennellä heidän elämässään. Rukoilemme myös tänne kokoontuneiden ihmisten henkilökohtaisten tarpeiden ja paikallisten rukouspyyntöjen puolesta.

Ehdotuksia yhteislauluiksi:
Suo rakastan, Jeesus (188, Seurakunta laulaa [tästä eteenpäin SL]); Kasta mua hengellä helluntain (200, SL); Henki Herran elävän (194, SL); Enemmän sinua (346, SL); Jumala on läsnä (101, SL)
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Jumalan Henkeä etsien
2. PÄIVÄ – PYHÄN HENGEN TODISTUS
”[J]a hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä
tuomio” (Joh. 16:8).

Kokemus tosielämästä
”Pyhä Henki on persoona, sillä hän ’todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia’. Tämä todistus tuo mukanaan omat todisteensa. Niinä aikoina me uskomme ja olemme varmoja siitä, että olemme Jumalan lapsia.”
(Ellen White, Evangelism, s. 616.)
Pyhä Henki toiminta elämässämme on kolmivaiheinen (Joh. 16:8−11). Ensin hän toteaa meidät syyllisiksi synteihimme
johdattaakseen meidät Jeesuksen luokse. Sitten hän vakuuttaa meidät Kristuksen vanhurskaudesta, joka on riittävä pelastamaan meidät. Lopuksi hän karkottaa Saatanan ja synnin meidän elämästämme (Joh. 16:11).
Vanhempani kasvattivat kuusi lastaan (joista minä olen viides) uskomaan Jumalaan ja Raamattuun. Opimme, että oli olemassa taivas, jota tavoitella ja helvetti, jota vältellä. Kuitenkaan emme pyrkineet suhteeseen Jumalan kanssa tai luottaneet
häneen. Äitini veli Harold meni naimisiin adventistin kanssa. Eräänä päivänä tämä enoni ilmoitti tuoreelle vaimolleen, että
hän tulisi todistamaan hänelle Raamatulla, ettei hänen tarvinnut enää pitää sapattia (lauantai) pyhäpäivänä. Paljon tutkimisen jälkeen hän päätyi kuitenkin siihen lopputulokseen, että Raamatun tosi sapatti todella oli lauantai. Pian tämän jälkeen
Harold kastettiin ja hänestä tuli seitsemännen päivän adventisti.
Jonkun ajan kuluttua Harold kertoi uskostaan perheelleni, enkä minä yrityksistäni huolimatta voinut löytää todisteita
kumoamaan Raamatun opetusta sapatista. En halunnut viettää sapattia. Se häiritsi suunnitelmiani. Aikaa myöten Pyhän
Hengen vakuutus syntisyydestäni ja siitä, että olin matkalla kohti kadotusta, vaikutti syvästi sydämeeni ja mieleeni. Tiesin,
etten seurannut Jumalaa, ja tiesin, etten tulisi pelastetuksi. Juuri noihin aikoihin saimme Harold-enoltani kirjeen, jossa hän
kuvaili Raamattua apunaan käyttäen, millainen taivas tulisi olemaan. Kun kuuntelin kuvausta taivaasta, koin syvää halua
antaa elämäni Jumalalle. Sitten kuulin Jumalan äänen puhuvan sisälläni aivan yhtä selvästi kuin jos joku vieressäni oleva olisi sanonut jotain: ”Joko annat elämäsi minulle nyt, tai et tule sitä koskaan tekemään. ” Koin välittömästi suurta pelkoa. Olin
vaihtamassa maallisia asioita taivaaseen. Nousin ylös tuoliltani, menin huoneeseeni ja suljin oven perässäni. Polvistuin sänkyni vieressä ja rukoilin ensimmäistä kertaa suoraan sydämestäni. Kamppailin sen kanssa, mitä minun tulisi sanoa, mutta
lopulta rukoilin: ”Rakas Jeesus, haluan olla sellainen kuin sinä haluat minun olevan. Haluan tehdä, mitä sinä haluat minun
tekevän ja haluan mennä sinne, minne sinä minut lähetät.”
Sinä samaisena hetkenä, kun sanoin tuon rukouksen, tunsin muutoksen käyvän läpi koko kehoni. Vanhan vihani ja
katkeruuteni pääsivät vapaaksi ja Jumalan rakkaus, rauha ja ilo täyttivät sydämeni. Tiesin Jumalan kuulleen rukoukseni,
ja tiesin, mitä minun tuli nyt tehdä. Nousin ylös ja menin äitini luokse kertomaan hyvän uutisen – tulisin elämään elämäni
Jeesukselle ja pitäisin tästä lähtien sapatin pyhäpäivänäni. Ilon kyyneleet tulivat hänen poskilleen. Muutaman päivän sisällä
aloin hankkiutua eroon kaikista synnin kahleista, jotka sitoivat minut tähän maailmaan. Jotkut ihmiset eivät ymmärtäneet
päätöstäni, enkä ollut varma, minne tieni johtaisi, mutta omatuntoni oli puhdas ja sydämeni täynnä iloa! Myöhemmin tutkin
Raamattua paikallisen adventistipastorin kanssa ja aloin ymmärtää paljon syvemmin, mikä oli Jumalan tahto elämälleni.
Lopulta minut kastettiin ja minusta tuli adventtikirkon jäsen. Se on paras päätös, mitä olen koskaan elämässäni tehnyt!

Raamatuntekstejä rukousten aiheiksi
Paavali kysyi kerran 12 efesolaiselta mieheltä: ”Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?” (Ap. t. 19:2). Mikä olisi sinun
vastauksesi? Efesolaiset miehet sanoivat: ” Emme me ole kuulleetkaan mistään Pyhästä Hengestä”.
•
•
•
•
•
•
•

Joh. 16:8−11 – Pyhän Hengen työtä on vakuuttaa meidät syntisyydestämme ja johdattaa meidät Jeesuksen luo.
Room. 3:10,23 – Kukaan ei ole vanhurskas, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.
Room. 6:23 – ”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme”
Joh. 3:16 – ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.”
Ef. 2:8,9 – Me olemme pelastettuja armosta uskon kautta, emme oman hyvyytemme tähden. Pelastus on Jumalan
lahja, eikä se perustu meidän teoillemme.
1. Joh. 5:11−13 – Jos me otamme Jeesuksen uskossa vastaan, me tiedämme saavamme ikuisen elämän.  
Room. 8:16 – ”Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.”

Päivittäin, kun käännymme Jeesuksen puoleen ja rukoilemme, saamme hänen anteeksiantonsa ja armonsa. Kuten israelilaiset keräsivät joka päivä mannaa sen päivän tarpeisiin, niin mekin saamme uudistaa suhteemme Jeesukseen, elämän
leipään (Joh. 6:58). Pyhän Hengen läsnäolosta elämässämme seuraa se, että tunnustamme syntimme Jumalalle, vastaanotamme Jeesuksen vanhurskauden omalle osallemme ja saamme voiman vastustaa paholaisen houkutuksia (Gal. 5:16).
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Ehdotuksia rukouksiksi
•

Rakas Isäni taivaassa, tiedän olevani syntinen. Pyydän, että annat kaikki syntini anteeksi niin kuin olet luvannut tehdä (1. Joh. 1:9). Kiitos! Olet myös luvannut antaa minulle ikuisen elämän, jos otan vastaan Jeesuksen pelastajanani. Tänään valitsen Jeesuksen. En malta odottaa, että hän tulee!
• Rakas Jeesus, tahdon kulkea aina Pyhän Hengen läsnäolossa niin, että tunnistan paholaisen aikeet ja hänen pahat
henkensä. Anna minulle voimaa tunnistaa ja vastustaa niiden houkutukset. (Jaak. 4:7)
• Herra, luotan nyt sinuun ja siihen, että pelastat minut. Suo minulle pelastusvarmuudesta kumpuava luottamus ja ilo,
jotta ihmiset tulisivat sinun luoksesi seuratessaan minun elämääni.
• Rakas Isämme, maailman kaikissa kirkoissa on paljon ihmisiä, jotka suorittavat uskontoaan. He eivät tunne Jeesusta eivätkä hänen pelastavaa armoaan. Pyydämme, että lähetät Pyhän Henkesi vakuuttamaan heidät heidän syntisyydestään johtaaksesi heidät siten Jeesuksen luo. Suo heidän kyllästyä seremonioihinsa. Anna heille halu kokea
Jumalan todellinen läsnäolo elämässään.
• Herra, me rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat hengellisesti ja henkisesti oman mielensä kahlitsemia. Vapauta
heidät syyllisyydestä ja muista sidoksista.
• Pyydämme, että herätät nykyisiä valdolaisten kaltaisia opiskelijoita, jotka ovat valmiita palvelemaan sinua vaikeissa
paikoissa.
• Rukoilemme Jumalaa, että hän herättäisi rohkeita lähetyssaarnaajia, jotka ovat valmiita työskentelemään niiden 746
kansanryhmän puolesta, jotka asuvat Lähi-idän 20 valtion alueella.
• Rukoilemme 1000 lähetystyöntekijää -projektin puolesta Pohjoisen Aasian – Tyynenmeren osastossa ja Eteläisen
Aasian – Tyynenmeren osastossa. Anna näille nuorille ihmisille voima tehdä Jumalan työtä.
• Rukoilemme, että Jeesus tulisi tunnetuksi niille 202 miljoonalle ihmiselle, jotka asuvat 41 hankalimmin saavutettavissa olevassa kaupungissa Eteläisen Aasian − Tyynenmeren osastossa.
• Rukoilemme niiden nuorten puolesta, jotka työskentelevät Jumalan lähetyskentillä ohjelmien Vuosi Herralle ja Mission Caleb kautta, monesti vaarallisissakin olosuhteissa.
• Rukoilemme myös omalla listallamme olevien seitsemän tai useamman henkilön puolesta [mainitse nimet, mikäli se
tuntuu sopivalta].
Paikalliset rukousaiheet:

Ehdotuksia yhteislauluiksi:
Varmana laulaa Herrasta saan (39, SL); Ylistän Herraa (45, SL); Henki Herran elävän (194, SL); On Jeesus nimi ihanin
(179, SL); Kun uskossa saan katsoa (299, SL); Minä uskon Isään (302, SL); Kosketa minua Henki (199b, SL); Hän on Herra
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Jumalan Henkeä etsien
PÄIVÄ 3 – VOITTO PYHÄN HENGEN KAUTTA
”Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja.”
(Gal. 5:16)

Kokemus tosielämästä
”Hänessä ei ollut mitään, mihin saatanan viisastelut olisivat tehonneet. Hän ei suostunut syntiin. Hän ei ajatuksissaankaan
langennut kiusaukseen. Näin voi olla meidänkin laitamme. Kristuksen inhimillisyys liittyi hänen jumalallisuuteensa. Hänessä
asuva Pyhä Henki teki hänet kelvolliseksi taisteluun. Ja hän tuli tehdäkseen meidät jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Niin
kauan kuin uskon kautta olemme liittyneet häneen, synnillä ei ole valtaa meihin. Jumala kurottautuu tarttumaan uskon käteemme liittääkseen sen lujalla otteella Kristuksen jumalallisuuteen, jotta voisimme saavuttaa täydellisen luonteen.” (Ellen
White, Alfa ja omega, osa 4, s. 96.)
Jerry oli ahkera työmies. Suurin osa hänen aikuisiästään kului rautatyöläisenä siltoja ja pilvenpiirtäjiä rakentaessa.
Hän oli se työmies, jonka tehtävänä oli kulkea satojen metrien korkeudessa kapeaa rautapalkkia pitkin ja hitsata se kiinni
toiseen rautapalkkiin. Mutta vaikka Jerry olikin taitava ja ahkera työssään, hän myös pahoinpiteli kehoaan alkoholilla, tupakalla, huumeilla ja riehakkaalla elämällä. Joka kerta, kun joku kristitty mies tuli hänen työpaikalleen töihin, Jerry haukkui ja
ahdisteli tätä toivoen ajavansa hänet siten pois työstä. Jerry vihasi kristinuskoa ja kristittyjä.
Kun Jerry lähestyi 50 vuoden ikää, hän alkoi masentua. Eräänä päivänä hän päätti lopettaa elämänsä. Ajaessaan kotiinpäin tehdäkseen itsemurhan, hän näki seitsemännen päivän adventtiseurakunnan kirkkorakennuksen moottoritien vieressä. Pyhä Henki laittoi hänen mieleensä ajatuksen: ”Ehkä he voivat auttaa minua.” Niinpä Jerry ajoi parkkipaikalle juuri,
kun seurakuntakoulun päivä oli päättymässä. Hän käveli koulun rehtorin luokse ja mumisi jotakin avuntarpeestaan. Rehtori
antoi Jerrylle minun numeroni ja sanoi: ”Tämä on meidän pastorimme puhelinnumero. Soita hänelle.” Kun Jerry soitti minulle tuona iltana, hän kertoi minulle olevansa syvällä ongelmissa ja kysyi, voisinko minä auttaa häntä. Soitin eräälle seurakunnan vanhimmista ja yhdessä me lähdimme saman tien käymään Jerryn kotona.
Jerry kertoi meille kaiken ja lisäsi: ”En voi uskoa tätä! Olen vajonnut niin alas, että minulla on pastori vieraana kodissani.” Hän sanoi kokeilleensa kaikkea, mitä maailmalla oli tarjota, mutta ettei hän ollut saanut mistään tyydytystä, joten hän oli
päättänyt lopettaa elämänsä. ”Jerry, et ole vielä kokeillut kaikkea”, sanoin, ”sillä et ole kokeillut Jeesusta.” ”Olet oikeassa”,
hän virnisti. ”En ole kokeillut Jeesusta. No, mitä minun pitää tehdä kokeillakseni Jeesusta?” Kerroin hänelle lyhyesti hyvän
sanoman Jeesuksesta ja kysyin: ”Onko sinulla mitään syytä, miksi et haluaisi vastaanottaa Jeesusta elämääsi?” Jerry vastasi: ”Ei, sillä mikäli hän ei tee minulle jotakin tänä iltana, aion lopettaa elämäni.”
Pyysin Jerryä polvistumaan meidän kanssamme ja toistamaan lausumani rukouksen perässäni. Heti, kun olimme sanoneet ’aamen’, Jerry tarttui minua käsivarresta ja sanoi: ”Näittekö te tuon?” ”Näimmekö me mitä?”, kysyin. ”Juuri, kun
olin sanonut aamen, näin erittäin ilkeän näköisen miehen leijuvan ylläni, ja sitten hän hävisi katon läpi. Sinun täytyy uskoa
minua!” ”Minä uskon sinua, Jerry,” sanoin. ”Ja miten sinä voit tällä hetkellä?” Pohdittuaan asiaa hetken hän sanoi: ”Minulla
on erittäin hyvä olo. En ole tuntenut oloani näin hyväksi pitkään aikaan, tai ehkä en koskaan. Mitä minulle on tapahtunut?”
Minä selitin: ”Jerry, sinä pyysit juuri Jeesusta tulemaan sinun elämääsi ja antamaan sinulle sinun syntisi anteeksi. Hän asuu
nyt sinun sydämessäsi. Se ilkeä henkiolento, jonka näit, yritti saada sinut tekemään itsemurhan, mutta Jeesus ajoi hänet
pois.”
Jerryn koti täyttyi suuresta ilosta tuona iltana, eikä Jerry saanut unen päästä kiinni. Hän siivosi kodistaan kaikki alkoholit, huumeet, lehdet ja muut syntiset asiat ja laittoi ne muovipussiin, jonka hän hautasi puutarhaansa kahden metrin syvyyteen. Seuraavana päivänä hän ajoi taimitarhalle ja osti sieltä puun, jonka hän istutti hautaamiensa tavaroiden päälle. Kun
kävin hänen luonaan seuraavan kerran kylässä, hän osoitti puuta ja sanoi: ”Pastori, tuo kuoppa maassa ja tuo uusi puu
kuvastavat minun elämääni. Vanha Jerry on haudattuna maahan ja tuo uusi hedelmäpuu kuvastaa uutta Jerryä, sillä minä
elän nyt täysin uutta elämää!”

Raamatuntekstejä rukousten aiheiksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joh. 16:8−11 – Pyhän Hengen työ on saada meidät synnintuntoon ja sitten johdattaa Jeesuksen luo.
Hes. 36:25, 26 – Meille on annettu lupaus uudesta sydämestä, uudesta mielestä ja uudesta elämästä.
2. Kor. 5:17 – ”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle”
Joh. 8:36 – Voit kokea todellisen vapauden Jeesuksessa Kristuksessa.
1. Tess. 4:3 – Jumalan tahto on, että sinä kuljet voittoisasti, sillä synti on jo voitettu.
Room. 6:14 – Synnillä ei enää ole valtaa sinuun.  
Matt. 5:29, 30 – Tee selvä ero kaikkeen ja kaikkiin, jotka houkuttelevat sinua syntiin.
Room. 12:21 – Vaihda negatiiviset ihmiset ja asiat elämässäsi positiivisiin asioihin ja ihmisiin.
Gal. 5:19−26 – Lihalliset himot voidaan kukistaa Hengen hedelmällä.
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Päivittäin, kun käännymme Jeesuksen puoleen ja rukoilemme, saamme hänen anteeksiantonsa ja armonsa. Kuten israelilaiset keräsivät joka päivä mannaa sen päivän tarpeisiin, niin mekin saamme uudistaa suhteemme Jeesukseen, elämän
leipään (Joh. 6:58). Pyhän Hengen läsnäolosta elämässämme seuraa se, että tunnustamme syntimme Jumalalle, vastaanotamme Jeesuksen vanhurskauden omalle osallemme ja saamme voiman vastustaa paholaisen houkutuksia (Gal. 5:16).

Ehdotuksia rukouksiksi
•

Hyvä Jumala, tiedän, että sinä haluat minun voittavan kaikki synnit sinun voimassasi. Pyydän, että täytät minun Pyhällä Hengelläsi ja johdata minua kaikkeen totuuteen (Joh. 16:13).
• Jeesuksen nimessä ja hänen verensä kautta, minä nuhtelen Saatanaa ja hänen pahoja henkiään elämässäni. Pyydän, Herra, että ajat paholaisen pois elämästäni ja kodistani. Anna totuuden ja vanhurskauden asua minussa.
• Rakas isäni, kyllästä elämäni Pyhän Hengen läsnäololla. Saakoon hänen voimansa toimia minun kauttani siten, että
synnin vankina olevat saisivat sinun huolenpitoasi. Tuo heidät lopulta Jeesuksen luo, jotta heidän kahleensa murtuisivat.
• Herra, auta meitä olemaan kärsivällisiä ja ystävällisiä, ja auta meitä osoittamaan sinun rakkauttasi ja myötätuntoasi
niille, jotka kiusaavat ja syyttävät meitä.
• Rukoilemme niiden puolesta, jotka huolehtivat ikääntyvistä tai sairaista perheenjäsenistä. Anna heille kärsivällisyyttä, voimaa ja rakkautta.
• Herra, pyydämme sinua helpottamaan parantumattomasta sairaudesta kärsivien ihmisten ahdistusta. Suo heille
rohkeutta ja Jeesuksen rauhaa.
• Rukoilemme jokaisen paikallisseurakunnan sapattikoulu- ja henkilökohtaisen työn puolesta, kun niiden kautta pyritään löytämään Jumalan suunnitelma ja tavoittamaan ihmisiä rakkaudellisella palvelutyön, raamatuntutkistelujen ja
henkilökohtaisen todistamisen välityksellä.
• Rukoilemme nuorisollemme ja nuorisojohtajillemme Pyhän Hengen kastetta, kuten Ap. t. 1:8 on luvattu. Rukoilemme myös Jumalan siunausta nuorille, jotka ottavat osaa GiveHim20- ja muihin rukousohjelmiin.
• Herra, näytä meille sinun jumalalliset suunnitelmasi siitä, miten voisimme tavoittaa maailman tavoittamattomimmat
kaupungit ja muut alueet kolmen enkelin sanomalla, ja miten voisimme johdattaa kunkin alueen pelastusta kaipaavat henkilöt Kristuksen luo vapautukseen.
• Siunaa Rukouksen 100 päivää -ohjelmaa (10.3.−4.7.), joka huipentuu vuoden 2020 pääkonferenssin yleiskokoukseen. Vuodata Pyhä Henkesi, kun me rukoilemme viisautta ja sinun pikaista takaisin tuloasi.
• Rukoilemme myös omalla listallamme olevien seitsemän tai useamman henkilön puolesta [mainitse nimet, mikäli se
tuntuu sopivalta].
Paikalliset rukousaiheet:

Ehdotuksia yhteislauluksi:
Lähemmä, Jeesus (359, SL); Kaikki Jeesukselle annan (241, SL); Uudista minut, Jeesus (286, SL); Kosketa minua, Henki
(199a, SL); Jeesus, sä nostit (196, SL); Jeesus meitä rakastaa (438, SL); Jumalan rakkaus on kuin meren aava
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Jumalan Henkeä etsien
PÄIVÄ 4 – PYHÄN HENGEN KASTE
”Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä,
minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan
Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää.” (Ap. t. 1:4)

Kokemus tosielämästä
”Kun olette saaneet Pyhän Hengen kasteen, ymmärrätte enemmän pelastuksen iloista kuin olette koskaan ymmärtäneet
tähänastisen elämänne aikana.” (Ellen White: Manuscript Release, osa 5, s. 231.)
Kävin vierailulla miehen luona, joka oli tekemässä kuolemaa parantumattoman sairauden takia. Rukoilin ja yritin rohkaista
häntä Jumalan rakkaudella ja armolla, mutta lähtiessäni hänen luotaan olin häkeltynyt siitä, miten voimattomaksi koin itseni
tuossa tilanteessa ja miten niin moni muukin kristitty tuntui olevan voimaton. Kun vertasin omaa ja muiden kristittyjen elämää uuden testamentin ajan kristittyjen elämään, vastakohta oli shokeeraava. Tuon kotikäynnin seurauksena päätin tutkia,
mitä kaikkea Raamattu opettaa Pyhästä Hengestä. Päädyin lopulta tutkimaan alkuperäiskielillä 273 raamatuntekstiä, joissa
suoraan puhuivat Pyhän Hengen työstä, minkä lisäksi löysin aiheesta yli 2000 tekstikappaletta Ellen Whiten kirjoituksista.
Tutkiessani raamatuntekstejä löysin Pyhän Hengen kasteen. Tuo kokemus muutti Pietarin, Paavalin ja kaikkien muidenkin elämän täysin, kun he saivat vastaanottaa Jumalan Hengen kaikessa täyteydessään. Jopa Jeesuksen elämä muuttui,
kun hän sai Pyhän Hengen, sillä ennen kuin Pyhä Henki laskeutui hänen päälleen kyyhkysen muodossa, hän oli pysynyt
puusepän verstaallaan. Jeesus aloitti työnsä messiaana Pyhän Hengen vastaanottamisen jälkeen.
Raamatunkertomuksissa löytyy aina joku todiste siitä, että Pyhän Hengen voima on annettu ihmiselle. Eräänä perjantaiiltana noin kymmenen aikaan meidän 8-vuotias tyttäremme huusi äitiä. Kun vaimoni meni tyttäremme luo, päätin mennä
työhuoneeseeni rukoilemaan. Ollessani rukouksessa koin Jeesuksen jumalallisen läsnäolon hänen tullessa huoneeseen.
Aloin puhua Herralle siitä, miten suuri halu ja jano minulla oli hänen Henkensä läsnäololle minun elämässäni. Pian näin
Jeesuksen seurakuntani ovella laskemassa rakastavasti oman naulanlävistämän kätensä jokaisen seurakuntalaisen olalle
hymyillen samalla armollisesti ja tervetulleeksi toivottaen. Jeesus kysyi minulta: ”Rakastatko sinä minun kansaani?” Voisin
kyllä vastata rakastavani heitä, mutta minun oli tunnustettava, että muutamat heistä olivat varsin vaikeita rakastaa. Kyyneleet
alkoivat virrata tunnustaessani syntejäni. Sitten näin Jeesuksen naulojenlävistämät jalat seisomassa siinä puhujanpöntössä, josta minä saarnasin joka viikko. Jeesus sanoi: ”Kuolin, jotta voisin antaa anteeksi syntejä ja pelastaa tämän maailman
ihmiset. Saarnaatko joka viikko evankeliumia pelastaaksesi kadotetut sielut?” Voisin vastata, että minun suuri toiveeni oli
saarnata evankeliumia päämääränäni pelastaa kadotetut ihmiset, mutta koin olevani arvoton hänen läsnäolossaan. Kyyneleet virtasivat valtoimenaan tunnustaessani syntejäni Jeesukselle. Sitten näin hänen kulmilleen painetun orjantappurakruunun. Kuulin Jeesuksen sanovat: ”Nöyrryin ristinkuolemaan saakka. Pyritkö saamaan ihmisiltä kiitoksia?” Voisin vastata,
etten kaivannut ihmisten kehuja, mutta itkien tunnustin kamppailevani ylpeyden kanssa. Kyyneleet virtasivat yhä runsaammin ja tunsin olevani täysin arvoton ja kelvoton hänen läsnäolossaan. Yhtäkkiä Jeesus raotti viittaansa, ja näin kyljen, jonka
keihäs oli lävistänyt. Hän sanoi: ” En koskaan heitä pois ketään, joka tulee minun luokseni.”
Tuossa hetkessä tunsin Herran täydellisen rakkauden ja hyväksynnän tavalla, jolla en ollut sitä koskaan kokenut. Tiesin,
että syntini olivat anteeksi annetut, ja tiesin hänen hyväksyvän minut. Paistattelin vielä näyssä, kun kuulin vaimoni alkavan
tulla portaita alas. Katsoin kelloa, oli puoliyö. Kaksi tuntia oli tuntunut vain muutamalta minuutilta. En ollut valmis keskustelemaan tapahtuneesta, joten menin takaisin sänkyyni ja käänsin selkäni ovea päin, jotta vaimoni ei näkisi minun olevan
hereillä. Astuessaan huoneeseen hän kysyi: ”Mitä sinulle tapahtui?” ”Mitä sinä tarkoitat?”, vastasin. Vaimoni jatkoi: ”Tiedän
sinulle tapahtuneen jotakin, näen sen selvästi. Mitä tapahtui?” Niinpä kerroin hänelle kaiken, minkä jälkeen vaimoni poistui
heti huoneesta rukoilemaan itsekseen. Kuulin hänen kutsuvat Jumalaa ja pyytävän, että hänkin saisi siunauksen.
Seuraavana päivänä, joka sattui olemaan sapatti, tunsin Jumalan voiman saarnatessani seurakunnalle. Useampi henkilö
päätti antaa elämänsä Kristukselle tuona päivänä. Jälkeenpäin eräs mies kysyi minulta: ”Pastori, tapahtuiko sinulle jotakin
eilen illalla?” Hämmästyneenä vastasin: ”Miksi kysyt tuollaista?” Hän sanoi: ”Tiedän, että sinulle on täytynyt tapahtua jotakin eilen illalla. Koko ajan, kun saarnasit, sinun kasvosi loistivat.” Kun kerroin hänelle, mitä minulle oli tapahtunut, hän sanoi: ”Herra on todella vieraillut luonasi.” Tuona vuonna 37 ihmistä antoi elämänsä Jeesukselle. seuraavien vuosien aikana
sadat ihmiset ovat tehneet päätöksen Kristuksen puoleen. Olkoon Herran Jeesuksen nimi ylistetty ainiaan!

Raamatuntekstejä rukousten aiheiksi
•
•
•
•
•
•
•

Luuk. 3:21, 22 – Kasteensa jälkeen Jeesus rukoili Pyhää Henkeä tulemaan ylleen.
Ap. t. 1:58 – Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän yllenne.
Ap. t. 2:1−4 – Ja he täyttyivät Pyhästä Hengestä ja alkoivat puhua eri kielillä.
Ap. t. 4:31 – Alkuseurakunta sai voiman, kun he rukoilivat Jumalan Henkeä tulemaan heidän ylleen.
Ap. t. 8:15–17 – Heidät oli kastettu vedellä Jeesuksen nimeen, mutta he tarvitsivat vielä Pyhää Henkeä.
Luuk. 11:11–13 – Pyhän Hengen kaste annetaan niille, jotka etsivät Häntä rukouksessa.
Ap. t. 5:31, 32 – Pyhä Henki annetaan niille, jotka ovat valmiita olemaan kuuliaisia.
20

10

RUKOUKSEN
PÄIVÄÄ

WWW.TENDAYSOFPRAYER.ORG

Ehdotuksia rukouksiksi
•
•

Rakas Isä, pyydän, että kastat minut Pyhällä Hengellä, jotta voi elää ja rakastaa sinulle menestyksekkäästi.
Minun suuri toiveeni on, Herra Jeesus, että voisin edustaa sinua hyvin maailmassa. Valmista sydämeni vastaanottamaan Pyhä Henki ja jakamaan sinun rakkauttasi elämässäni kohtaamilleni ihmisille.
• Johdata minua kaikkeen totuuteen, jotta voisin aina tehdä sinulle mieluisia asioita. Anna Pyhän Henkesi näyttää
minulle, mitä sinä haluat minun tietävän ja jakavan muille ihmisille. Anna minun pitää tärkeänä niitä asioita, jotka
kumpuavat sinun sydämeltäsi eikä minun itsekkäistä motiiveistani.
• Rukoilemme, että läheisemme, jotka ovat luopuneet uskosta, muistaisivat, millaista on elää sinun yhteydessäsi ja
kaipaisivat päästä uudelleen yhteyteen kanssasi. Auta heitä kokemaan sinun rakkauttasi ja vastaanottamaan sitä
yhdessä anteeksiannon kanssa.
• Herra, pyydämme sinun varjelustasi lähetystyöntekijöille, jotka työskentelevät vaarallisissa olosuhteissa.
• Rukoilemme niiden 16 miljoonan ihmisen puolesta, jotka asuvat kuudessa heikoimmin tavoitetussa kaupungissa
Etelä-Tyynenmeren osaston alueella. Rukoilemme päivittäistä Pyhän Hengen kastetta seurakuntamme jäsenille,
jotka vievät rakkaudellisella tavalla evankeliumia niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet.
• Rukoilemme, että Pyhä Henki auttaisi meitä tavoittamaan ne 406 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat 105:ssä heikoimmin tavoitetussa kaupungissa Pohjoisen Aasian – Tyynenmeren osaston alueella.
• Rukoilemme siunausta adventistien pastoritoiminnalle, jossa koulutetaan pastoreita ja vapaaehtoisia seurakunnan
jäseniä tekemään hengellistä työtä vankilassa olevien kanssa.
• Rukoilemme myös omalla listallamme olevien seitsemän tai useamman henkilön puolesta [mainitse nimet, mikäli se
tuntuu sopivalta].
Paikalliset rukousaiheet:

Ehdotuksia yhteislauluiksi:
Henki Herran elävän (194, SL); Hengen kyyhky, tullos (192, SL); Puhalla, Jumalan tuuli (198, SL); Oi, vuodata Henkesi
(201, SL)
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PÄIVÄ 5 – PYHÄN HENGEN HEDELMÄ
”Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja
itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.” (Gal. 5:22–23)

Kokemus tosielämästä
”On ilmeistä, että Pyhä Henki on istuttanut totuuden sydämeen, kun sitä rakastetaan, vaalitaan ja pidetään pyhänä lahjana.
Silloin rakkaus kumpuaa sydämessä kuin elävän veden lähde pulputen ikuiseksi elämäksi. Kun tämä rakkaus on sydämessä, ei Kristuksen työn tekeminen tunnu raskaalta.” (Ellen White, Review and Herald, osa 3, s. 121, 13.2.1894.)
Seurakunnan vanhimmalla, jonka tunnettiin avuliaana ja vaikutusvaltaisena miehenä, oli suuria haasteita luonteensa
kanssa. Vain hänen vaimonsa ja lapsensa tiesivät näistä haasteista, sillä ollessaan töissä tai vapaa-ajalla muiden ihmisten
kanssa tekemisissä hän oli mitä miellyttävintä seuraa. Kotona hän oli usein sietämätöntä seuraa ollen usein ailahteleva ja
ärtynyt. Välillä hänen raivostui ja tuolloin hän oli henkisesti väkivaltainen ja kävi lapsiinsa myös fyysisesti käsiksi.
Tämä vanhin tiesi kyllä heikkoudestaan, hän vihasi itseään oman huonon käytöksensä takia. Hän ymmärsi näyttävänsä
itsestänsä yhden puolen tuntemattomille ja elävänsä aivan toista todellisuutta kotonaan. Toisinaan hän ymmärsi, että hänen
tulisi mennä vihanhallintakurssille, mutta hän pelkäsi, mitä seurauksia siitä seuraisi seurakunnassa, jos hän tunnustaisi
ongelmansa. Hän tiesi myös, että hänen tulisi mennä terapiaan, mutta hän ei pitänyt ajatuksesta maksaa jollekulle siitä,
että häntä kuunneltiin. Hänen ylpeytensä eristi hänet siitä avusta, jota hän tarvitsi. Hän oli uskonnollinen mies, mutta hän ei
ollut uskossa – hänen tuli kääntyä ja saada Pyhän Hengen läsnäolo elämäänsä.
Eräänä syksynä kaupunkiin tuli saarnaaja, joka piti herätyskokoussarjan. Oman seurakunnallisen asemansa takia vanhin kävi jokaisessa kokouksessa, vaikka hänen sydämensä oli kova kuin kivi. Kokouksiin oli valmistauduttu rukoilemalla
niiden puolesta paljon, ja Pyhä Henki toimikin niissä ihmeellisellä tavalla. Eräs nuori nainen uudisti suhteensa Jeesuksen
kanssa ja tunnusti avoimesti syntinsä pyytäen samalla, että seurakunta tukisi häntä ja rukoilisi hänen puolestaan. Eräs toinen ystävänsä kanssa kokouksissa käynyt nainen, jolla ei ollut kristillistä taustaa, antoi elämänsä Jeesukselle. Moni elämä
koki suuren muutoksen, kun ihmiset vastasivat jokailtaisiin alttarikutsuihin.
Eräänä iltana, kun kokoussarja oli jo loppusuoralla, seurakunnan vanhin nousi tuolistaan juuri silloin, kun alttarikutsu
jälleen esitettiin. Hänen poskensa kylpivät kyynelissä, kun hän käveli muiden Jumalan kutsuun vastanneiden kanssa kirkon
etuosaan. Siellä hän putosi polvilleen, nosti kätensä ilmaan ja sanoi kovaan ääneen: ”Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!” Ne ihmiset, jotka tunsivat tämän vanhimman ennestään, olivat hämmästyneitä siitä, kuinka juuri hän sanoi julkisesti
tuollaisen rukouksen. Mutta vanhin ei ollut vielä valmis: hän nousi ylös, kääntyi seurakunnan puoleen ja sanoi: ”Minulla on
suuria ongelmia vihanhallinnan kanssa. En ole sellainen isä ja aviomies kuin mitä minun tulisi olla. Minun täytyy tunnustaa
syntini, hakea apua, ja olla kotona sellainen mies, jollaisena tekin minut julkisesti tunnette.” Tässä vaiheessa vaimo ja lapset olivat jo ympäröineet miehen itkien ja halaten aviomiestä ja isää. Myös seurakuntalaiset tulivat perheen ympärille pastorin laskiessa kätensä miehen olkapäälle. Tuona iltana rukoiltiin voimallisesti!
Vanhin piti sanansa. Pastorin avulla hän löysi itselleen terapeutin, minkä lisäksi hän meni myös vihanhallintakurssille.
Vielä tärkeämpää on se, että hän aloitti viikoittaiset raamatuntutkistelut pastorin kanssa päämääränä löytää todellinen suhde Jeesukseen uskonkappaleiden oppimisen sijaan. Pyhä Henki siunasi tätä seurakunnan vanhinta ja alkoi täyttää häntä
Hengen hedelmällä. Sekä miehen vaimo ja lapset että koko yhteisö saattoi nähdä muutoksen, joka miehessä tapahtui.
Hän oli löytänyt rauhan. Hänestä tuli paljon anteliaampi mies. Hänen ystävällisyytensä ja rakkautensa etenkin hänen vaimoaan ja lapsiaan kohtaan oli ilmiselvää kaikille. Jeesuksen ilon ja siunausten sekä Pyhän Hengen läsnäolon seurauksena
tämän seurakunnan vanhimman koti muuttui pieneksi palaksi taivasta.

Raamatuntekstejä rukousten aiheiksi
•
•
•
•
•
•

Gal. 5:19−23 – Lihan aikaansaannokset tehdään tehottomiksi Pyhän Hengen hedelmän kautta: rakkaudella, ilolla,
rauhalla, kärsivällisyydellä, ystävällisyydellä, hyvyydellä, uskollisuudella, lempeydellä ja itsehillinnällä.
Joh. 13:35 – Ihmiset tulevat tietämään meidän olevan kristittyjä, kun he näkevät meidän toimivan rakkaudellisesti.
1. Piet. 1:8 – Me tulemme kokemaan ennenkokematonta iloa.
Fil. 4:7 – Jumalan rauha tulee varjelemaan meidän sydämemme ja ajatuksemme.
2. Kor. 3:18 – Pyhän Hengen voima muuttaa meidät Jeesuksen kuvan kaltaisiksi.
Joh. 7:38 – Elävän veden virrat tulevat virtaamaan meidän sydämistämme.
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Ehdotuksia rukouksiksi
•

Rakas Jeesus, haluan heijastaa sinun luonnettasi kaikille, jotka tunnen ja joita kohtaan. Täytä minut sinun Pyhällä
Hengelläsi ja anna Hengen hedelmän loistaa minun sydämestäni.
• Auta minua olemaan aidompi kristitty niin kotona kuin muuallakin. Suo läheisimpien ihmisten näkevän sinua minussa mahdollisimman paljon.
• Vaikuta niin, että muuttuisin siunauksien virraksi jakaessani sinun rakkauttasi, rauhaasi ja iloasi siellä, missä elän ja
toimin.
• Kasta minua yhä enemmän Pyhällä Hengelläsi, kun tutkin sinun sanaasi ja vietän aikaa rukouksessa. Anna sinun
pohjattoman armosi virrata minun lävitseni ympärilläni olevaan kipeään maailmaan.
• Ylistä Herraa, minun sieluni, ja korota hänen pyhää nimeään. Täyttäköön hänen ilonsa minun sieluni!
• Herra, virkistä kaikkien sellaisten työtäsi tekevien sydän, jotka ovat väsyneitä. Muistuta heitä siitä, että he toteuttavat sinun tahtoasi. Suo heidän nähdä työnsä hedelmä, vaikka se olisi vain yksi ihminen.
• Herra, me muistamme lastenluokkiemme opettajia. Anna heidän ymmärtää, kuinka tärkeää heidän työnsä on meidän lapsillemme.
• Herra, etsimme johdatustasi vaikutuskeskuksille, terveys- ja perheohjelmille sekä polunkävijätoiminnalle kaikkialla
maailmassa.
• Herra, näytä meille, kuinka voisimme parhaiten levittää totuuteen pohjautuvaa kirjallisuutta (painettua ja elektronista) yhteisöissämme. Rukoilemme, että ihmiset lukisivat niitä ja että Pyhä Henki saisi vakuuttaa heidät Raamatun
totuudesta.
• Pyydämme, että herättäisit kirjaevankelistoja, vapaaehtoisia opiskelijalähettejä, sisällön tuottajia, media-ammattilaisia ja taloudellisia tukijoita levittämään toivon ja elämän sanoja.
• Rukoilemme omalla listallamme olevien seitsemän henkilön puolesta. Pyydämme, että toimisit voimallisesti heidän
elämässään. Vetoamme raamatunkohtaan 1. Joh. 5:16.
Paikalliset rukouskohteet:

Ehdotukset yhteislauluksi:
Valkeus kirkas (345, SL); Nyt laulan rakkaudesta (121, SL); Oi, Herrani, sain armosi (125, SL), Hengellä virvoita (191, SL);
Syliin Jeesuksen käy armaan (229, SL); Golgatalle saavuin synteineni (226, SL)
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6. PÄIVÄ – PYHÄN HENGEN LAHJAT
”Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama.
Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän
antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi.” (1. Kor. 12:4−7)

Kokemus tosielämästä
“Pyhän Hengen vaikutus tekee työntekijöistä, sekä miehistä että naisista, Jumalan lauman paimenia. – – Ne, jotka uskovat
tähän jumalalliseen kumppaniinsa [Pyhään Henkeen], tulevat kehittymään. He saavat kyvyn pukea totuuden sanoman pyhään kauneuteen.” (Ellen White, Todistusaarteita, osa 2, s. 534, 535.)
Puhelin soi työhuoneessani Albanyssa, Oregonin osavaltiossa. ”Onko siellä seitsemännen päivän adventtiseurakunnan
pastori?” naisääni kysyi. ”Kyllä, minä olen”, vastasin. ”Teidän täytyy heti tulla tänne sairaalaan. Meillä on täällä potilas,
jolla on vakava sydämen rytmihäiriö. Pelkäämme hänen kuolevan pian, mutta hän ei anna tehdä itselleen yhtään mitään
ennen kuin adventtikirkon pastori on rukoillut hänen puolestaan. Hän on vakaasti sitä mieltä, että hän parantuu, jos
adventistipastori rukoilee hänen puolestaan. Pyydän, tulkaa pian!”
Ajaessani sairaalalle rukoilin: ”Herra, minulla on huonot aavistukset tästä vierailusta. Tuo nainen kertoo kaikille, että hän
paranee, mikäli adventtikirkon pastori rukoilee hänen puolestaan. Me tiedämme molemmat, ettet sinä aina valitse parantaa
ihmistä. Mitä nuo kaikki lääkärit ja sairaanhoitajat sanovatkaan, jos sinä et parannakaan tätä naista?” Tuntui kuin Herran
olisi vastannut sanomalla: ”Mitä sinä hössötät?” ”Olen huolissani sinun maineestasi”, vastasin. ”Hetkinen, haluan vain varmistaa, että ymmärsin oikein”, Herra tuntui sanovan. ”Sinä olet huolissasi minun maineestani?” Herra jatkoi sydämelleni
puhumista: ”Sinun tehtäväsi on olla kuuliainen. Minun vastuullani puolestaan on pitää huolta maineestani.” ”Olet oikeassa”,
sanoin. ”Luotan sinun toimivan, kuten parhaaksi näet.”
Sairaalassa tapasin neljä sairaanhoitajaa potilaan huoneen ulkopuolella. ”Oletteko te adventtikirkon pastori?” eräs hoitajista kysyi. ”Menkää nopeasti huoneeseen rukoilemaan, jotta me voimme sitten tehdä jotakin!” Sairaanhoitaja oli kertonut
minulle potilaan nimen, joten tiesin jo etukäteen, ettei hän ollut minun tai minkään lähellä olevan adventtiseurakunnan jäsen. Ihmettelin, miksi hän siis vaati, että nimenomaan adventistipastorin pitäisi rukoilla hänen puolestaan, mutta minulla ei
ajanpuutteen takia ollut aikaa aloittaa keskustelua. Naisen sydänmonitorista saattoi nähdä, miten epäsäännöllinen hänen
sydänkäyränsä oli. Tiesin hänen olevan ongelmissa. Kävelin sängyn viereen ja otin hänen oikean kätensä omaani. Hän
kääntyi hitaasti puoleeni, avasi silmänsä ja kysyi: ”Oletteko te adventistipastori?” ”Kyllä”, vastasin. ”Jos te rukoilette puolestani, tiedän paranevani”, hän sanoi.
Ei ollut aikaa pitää puhetta tai tutkia Raamatusta, mitä se opettaa sairaiden puolesta rukoilemisesta. Pyysin yksinkertaisesti: ”Sisko, oletteko halukas antamaan Jeesuksen päättää, mitä täällä tapahtuu tänään?” ”Voi, todellakin, pastori”, hän
vastasi, ”mutta tiedän, että jos rukoilette minun puolestani, minä paranen!” Niinpä minä suljin silmäni ja pyysin taivaitten
Herraa���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
näyttämään voimansa ja armonsa tälle naiselle. Pyysin häntä kirkastamaan
��������������������������������������������������
nimensä sairaalan lääkäreiden ja sairaanhoitajien edessä, ja että tämän naisen parantuminen voisi olla todistuksena monille ihmisille. Pyysin Herraa parantamaan hänet, mikäli se oli hänen tahtonsa, mikäli se toisi hänen nimelleen kunniaa ja mikäli olisi paras ratkaisu tämän
naisen kannalta. Lopetin rukoukseni Jeesuksen nimeen ja sanoin ”Aamen”. Avasin silmäni ja katsoin sydänmonitoria, joka
näytti täydellistä rytmiä! Nainen tarttui käteeni ponnekkaasti ja sanoi. ”Minun oloni on hyvä. Olen parantunut! Tiesin, että
jos adventistipastori rukoilisi puolestani, tulisin terveeksi!”
Mieleeni muistui se, kuinka Jeesus hoiti tämänkaltaiset tilanteet elämänsä aikana, joten sanoin: ”Siskoni, sinun uskosi
on tehnyt sinut terveeksi!” ”Kiitin Jumalaa ja kävelin ulos huoneesta. Sairaanhoitaja kysyi: ”Voimmeko nyt mennä sisään?”
Vastasin: ”Kyllä, mutten usko hänen tarvitsevan teidän apuanne enää.” Heidän silmänsä laajenivat, kun he ryntäsivät huoneeseen. En pysty kertomaan, mitä tuon jälkeen tapahtui, koska itse poistuin paikalta. En halunnut hoitajien tai naisen
katsovan minua kuin olisin ollut se, joka hänet paransi. Kyseessä oli parantamisen lahja, jonka Pyhä Henki oli antanut tuota
naista varten tuolla hetkellä.

Raamatuntekstejä rukouksien aiheiksi
•
•
•
•
•

1. Kor. 12:9 – Tekstissä kuvaillaan parantamisen lahja. Herralla voi parantaa ihmisen monella eri tavalla, ja hän ha
luaa lahjoittaa parantavan voimansa oman kansansa kautta.
Ef. 4:11−13 – Pyhä Henki haluaa antaa paljon lahjojaan omalle kansalleen. Jumalalla on suunnitelma myös sinua
varten.
Luuk. 5:17 – Herran voima vaikuttaa niin, että ihmiset paranevat.
1. Kor. 14:1, 13 – Tavoitelkaa hengellisiä lahjoja ja rukoilkaa, että voisitte vastaanottaa niitä.
Ilm. 1:10 – Kun Pyhä Henki tulee meidän yllemme, voimme kuulla Jumalan äänen uudella ja voimallisella tavalla.
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Ehdotuksia rukouksiksi
•

Tässä olen, Herra, käytä minua sinun palveluksessasi. Täytä minut sinun Hengelläsi ja varusta minut sinun lahjoillasi.
• Rakas Jeesus, haluan, että muut näkevät sinun muuttavan voiman minussa. Minulle ei riitä se, että vain istun kirkonpenkissä. Anna minulle sinun Henkesi voima niiden hengellisten lahjojen kautta, joita päätät minulle antaa, jotta
voittaisin synnin voiman tässä maailmassa.
• Rukoilemme niiden yli 8000 adventistikoulun puolesta, joissa on lähes kaksi miljoonaa opiskelijaa. Saakoot nämä
koulut aina opettaa Raamatun totuutta ja johtaa nuoria lähetys- ja palvelutyöhön.
• Herra, anna meille viisautta sellaisten maallistuneiden kulttuurien tavoittamiseen, joissa ei ilmene minkäänlaista
kiinnostusta uskontoa kohtaan. Murtakoon Pyhä Henkesi muurit, jotka ympäröivät maallistuneiden ihmisten sydäntä.
• Rukoilemme niiden aasialaisten kansanryhmien puolesta, joilla ei ole kristillistä taustaa.
• Anna meille erityistä viisautta heidän tarpeidensa täyttämiseksi.
• Herra, innoita seitsemännen päivän adventisteja kaikkialla maailmassa rukoilemaan hartaammin kuin koskaan aikaisemmin. Pyytäkäämme yhdessä Pyhän Hengen myöhäissadetta. Pyydämme, että täyttäisit lupaukset, jotka löytyvät
Joelin kirjan 2. luvusta, Hoosean kirjan 6. luvusta ja Apostolien tekojen 2. luvusta.
• Osoita meille, miten meidän tulee täyttää pakolaisten käytännölliset ja hengelliset tarpeet. Saakoon seurakuntamme tulla tunnetuksi rakkaudestamme kaikkia ihmisiä kohtaan, olivatpa he keitä hyvänsä tai tulivatpa he mistä hyvänsä.
• Rukoilemme niiden 541 kansanryhmän puolesta, jotka asuvat Eteläisen Afrikan – Intian valtameren osaston 18 valtion alueella. Pyydämme, että johdattaisit heidät Raamatun totuuteen.
• Rukoilemme myös niiden seitsemän tai useamman henkilön puolesta, jotka ovat omalla listallamme [mainitse nimet, mikäli se tuntuu sopivalta].
Paikalliset rukousaiheet:

Ehdotuksia yhteislauluiksi:
Uskollisuutesi suuri on (128, SL); On Herran ihmetöiden määrä (420, SL); Suo puhallus helluntaituulen (205, SL); Jeesus,
sä nostit (196, SL); Siunaus suo (278, SL); Golgatalle saavuin synteineni (226, SL)
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7. PÄIVÄ – PYHÄSSÄ HENGESSÄ RUKOILEMINEN
”Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoil
kaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.” (Ef. 6:18)

Kokemus tosielämästä
”Kristus, välimiehemme, ja Pyhä Henki rukoilevat lakkaamatta ihmisen puolesta. Henki ei kuitenkaan vetoa puolestamme
samalla tavalla kuin Kristus, joka tuo esiin maailman luomisesta saakka vuodatetun verensä. Henki tekee työtään meidän
sydämissämme saaden meidät rukoilemaan, katumaan, ylistämään ja kiittämään. Huuliltamme virtaava kiitos on seurausta
siitä, että Henki näppäilee sisimpämme pyhiä muistoja kuin sointuja. Se herättää sydämessä olevan musiikin.” (Ellen White, SDA Bible Commentary, osa 6, s. 1077−78.)
Rukoileminen on haastavaa, sillä me emme voi nähdä Jumalaa, ja vain harva meistä on joskus kuullut hänen äänensä.
Emme pysty koskettamaan häntä, ja joskus tuntuu, että vastaukset viipyvät. Meillä on myös paljon kysymyksiä siitä, miten
rukous toimii tai miksi se ei tunnu toimivan.
Muistan, miten nuorena miehenä rukoilin ja turhauduin. Joskus nukahtelin, kun rukoilin pää painuneena silmät kiinni.
Ja toisinaan mieleni vaelteli niihin asioihin, jotka minun piti saada tehtyä, sen sijaan, että olisin keskustellut Herran kanssa.
Laulut kuten ’Rakas rukoushetki’ eivät avautuneet minulle. Kuinka joku saattoi rukoilla tunnin verran? Pystyn juuri ja juuri
rukoilemaan 15 minuuttia. Itse asiassa, erään tutkimuksen mukaan pastorit viettävät päivittäin aikaa rukouksessa vain 7−10
minuuttia! Koin syyllisyyttä. Rukous on pastorin tehtävistä kaikkein tärkein.
Tehdessäni Pyhää Henkeä koskevaa tutkimustani törmäsin seuraavaan tekstiin: ”Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän
puolestamme sanattomin huokauksin.” (Room. 8:26). En tuolloin ymmärtänyt tuota tekstiä kovin syvällisesti, mutta se oli
selvää, että Pyhä Henki auttaisi minua rukoilemisessa. Pelkästään jo tuo yksi ajatus alkoi muuttaa rukouselämääni. Jumala
lupasi auttaa minua rukoilemaan, joten aloin vedota tuohon lupaukseen sydämessäni. Kun huomasin muuttuvani uneliaaksi, vetosin lupaukseen. Kun mieleni vaelteli, vetosin lupaukseen. Vähitellen rukousteni laatu ja rukouksessa viettämäni aika
paranivat. Lisäksi, mitä enemmän vietin aikaa rukoillen, sitä enemmän henkilökohtaiset haasteeni pienenivät tai poistuivat
kokonaan; myös ihmeitä alkoi tapahtua. En pysty selittämään sitä, mutta näin se vaikuttaa olevan: aika, jonka vietämme
rukouksessa, on aivan yhtä tärkeä kuin se, mitä sanomme rukouksen aikana.
Vaikka rukoileminen on toisinaan edelleenkin haasteellista, huomaan ajan kuluvan nopeammin, mieleni ei vaeltele eikä
minua nukuta rukoillessani. Tiedän Jumalan kuulevan rukoukseni ja tiedän hänen vastaavan omalla aikataulullaan omalla
tavallaan. Joten raamatullisesti tarkasteltuna Hengessä rukoileminen tarkoittaa sitä, että me teemme inhimillisesti katsottuna parhaamme luottaen samanaikaisesti siihen, että Pyhä Henki innoittaa ja voimaannuttaa meitä.

Käytännön ehdotuksia rukouselämän elvyttämistä varten:
•
•
•
•
•
•
•

Rukoile raamatuntekstien pohjalta. Lue raamatunteksti ja rukoile Herraa toteuttamaan juuri ne asiat, joista luit.
Käytä musiikkia. Seurakunnan käyttämä laulukirja ja muut hengelliset laulukirjat pitävät sisällään monia rukouksia.
Käytä niitä rukoillessasi, jotta löytäisit uusia tapoja ilmaista ajatuksiasi. Laulaminen on yksi rukouksen muoto.
Rukoile paikassa, jossa on raikas ilma hengittää ja jossa ei ole häiriötekijöitä.
Pidä päiväkirjaa rukouksistasi. Monet kirjoittavat rukouksiaan, sillä se selkeyttää heidän ajatuksiaan ja auttaa heitä
ilmaisemaan itseään paremmin.
Etsi itsellesi rukouspari, jonka kanssa voit rukoilla puhelimitse.
Käy rukouskokouksissa (kirkolla tai jonkun kotona) tai perusta itse rukousryhmä.
Tee lista asioista, joista sinun on hyvä keskustella Jumalan kanssa.

Raamatuntekstejä rukousten aiheiksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juuda 20 – Me rakennamme uskoamme rukoilemalla Pyhässä Hengessä.
Ef. 6:18 – Rukoilkaa Hengessä kaikki rukouksenne ja pyyntönne.
Luuk. 6:12 – Jeesus jatkoi rukoilemista läpi koko yön.
Luuk. 11:11−13 – Pyhä Henki tulee meihin vastauksena rukoukseen.
1. Tim. 2:1 – Rukoileminen on tärkein asia, mitä voimme tehdä.
Luuk. 22:43 – Jumalallinen apu vahvistaa rukouksemme, kuten Jeesuksenkin kohdalla kävi.
1. Moos. 32:24 – Jaakob paini Jumalan kanssa. Joskus rukous voi tuntua raskaalta työltä.
Luuk. 18:1 – Me tulemme siunatuiksi, jos me rukoilemme lannistumatta emmekä menetä toivoamme.
Sak. 12:10 – Rukouksen ja armon Henki vuodatetaan meidän ja meidän perheidemme päälle.
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Ehdotuksia rukouksiksi
•

Rakas Isä, tee minusta rukouksen ihminen, ja käytä siten, että olisin siunaukseksi elämässäni oleville ihmisille. Pyydän, että vuodatat Pyhän Henkesi ylleni ja annat minulle voimaa.
• Herra, nuhtele saatanaa ja niitä pahoja henkiä, jotka haluavat pitää minut kahlehdittuna. Anna minulle voitto synneistäni sinun veresi voiman kautta.
• Pelasta lapsemme ja lastemme lapset. Lähetä taivaasta kaikki liikenevät enkelit ohjaamaan heitä ikuista elämää
kohden. Riko saatanan valta heidän elämässään, auta heitä näkemään sinun hyvyytesi ja anna heille katumuksen
henki.
• Siunaa pastoreitamme, opettajiamme, evankelistojamme ja kaikkia kirkkomme jäseniä kaikkialla maailmassa ru
kouksen hengellä. Nouskoon sinun kansastasi voimakas yhteinen ylistyksen ja esirukouksen ääni taivaaseen asti.
• Herra, rukoilemme varjelustasi haavoittuville lapsille ja teini-ikäisille. Pyydämme, että suojelet heitä sellaisilta, jotka
yrittävät käyttää heitä hyväkseen.
• Pyydämme, että herättäisit kaupunkilähetystyöntekijöitä perustamaan seurakuntia niitä 806 ihmisryhmää varten,
jotka asuvat Inter-Euroopan osaston 20 maan alueella.
• Pyydämme, että herättäisit kokonaisen työntekijöiden armeijan perustamaan seurakuntia niille 948 ihmisryhmälle,
jotka asuvat Väli-Amerikan osaston alueen 38 maassa.
• Herra, johdata kirkon päätöksentekoa vuoden 2020 pääkonferenssin yleiskokouksessa. Olkoon jokainen edustaja, johtaja ja vierailija täynnä uudistuksen ja rakkauden henkeä.
• Kohotamme puoleesi ne seitsemän nimeä, jotka olemme kirjoittaneet omille listoillemme. Tuo heidät lähellesi.
Paikalliset rukousaiheet:

Ehdotuksia yhteislauluiksi:
Herra, avaa meille (264, SL); Kauemmas avaruutta (262, SL); Valkeus kirkas (345, SL); Hengen kyyhky, tullos (192, SL);
Siunausvirrat nyt kuohuu (90, SL)
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8. PÄIVÄ – ALISTUMINEN PYHÄN HENGEN TAHTOON

’

”Sen tähden sanon teille: jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen herjaa
mista ei anteeksi anneta.” (Matt. 12:31)

Kokemus tosielämästä
Jopa Hengen täyttämät ihmiset tekevät välillä virheitä. Niin Abraham, Mooses, Daavid kuin Pietarikin kärsivät luonteenheikkouksista ja he sortuivat toisinaan kohdatessaan houkutuksia. Houkutukset kiusasivat jopa Jeesusta (Matt. 4), vaikkei hän
koskaan langennutkaan niihin. Vaikka me siis tällä hetkellä kuljemmekin Hengen johdossa, ei se tarkoita, että olisimme
päässeet virheiden tekemisen tuolle puolen. Virhe ei myöskään ole sama asia kuin sydämen kovettaminen syntiä tehden.
Ikääntyneempi naishenkilö oli muuttunut sydämettömäksi, masentuneeksi ja vihaiseksi. Hänellä ei juuri ollut kärsivällisyyttä muita kuin hänen pitkäikäisiä ystäviään kohtaan. Kun kirkkoon tuli vierailijoita, nainen kommentoi heidän lapsiaan,
vaatetustaan tai jotain muuta heihin liittyvää hyvin loukkaavalla tavalla. Vastakastetut jäsenet ja muut kokivat hänen karkean
kriittisyytensä loukkaavana. Jotkut masentuivat niin paljon, että he lopettivat kirkossa käymisen. Olin täysin tietämätön tästä ennen kuin eräässä vanhinten kokouksessa kysyin vanhimmilta, miksi niin monet olivat lopettaneet kirkossa käymisen.
Monet roikottivat päätään hiljaisina. Lopulta eräs vanhimmista rohkaistui ja sanoi: ”Pastori, meillä on seurakunnassa eräs
rouva, joka ei hallitse omaa kieltään. Hän juoruaa ja kritisoi lähes kaikkia. Sen takia monet eivät halua enää käydä meidän
seurakunnassamme.” ”Kuinka kauan tätä on jatkunut?” kysyin. ”Monen vuoden ajan”, oli vastaus. ”Miksi kukaan ei ole
tehnyt tälle asialle mitään?” jatkoin. ”Muutamat pastorit ovat yrittäneet, mutta mikään ei ole koskaan muuttunut.” ”Tämä ei
yksikertaisesti voi jatkua näin”, sanoin, ”joten ehdotan seuraavaa: Vierailen tämän naisen luona ja vaadin, että hän muuttaa
käyttäytymistään kahden viikon sisällä. Mikäli hän ei halua muuttua, käsitellään hänen asiaansa seuraavassa johtokunnan
kokouksessa. Saanko teidän tukenne tälle?” Vanhimmat kannattivat ehdotustani yksimielisesti.
Tein järjestelyitä vieraillakseni kyseessä olevan naisen luona. ”Tiedän, miksi olet tullut käymään”, hän sanoi, kun istuuduin hänen olohuoneessaan. ”Tiedätkö?” vastasin. ”Kyllä, olet tullut puhumaan kanssani siitä, miten puhun muille ihmisille.” ”Aivan oikein, mutta mistä sait tietää siitä?” kysyin. ”Muutkin pastorit ovat käyneet luonani puhumassa samasta asiasta.” ”Onko asiassa tapahtunut muutos noiden käyntien jälkeen?” ”Ei ole”, hän vastasi. ”Miksi?” kysyin. ”Koska minulla on
oikeus sanoa, mitä parhaaksi koen, ja ihmiset ovat aivan liian herkkähipiäisiä avoimia tunnereaktioineen.
Kerroin kristillisestä käytöksestä viitaten Efesolaiskirjeen neljännen luvun tekstiin (4:29−31), mutta nainen oli silti haluton muuttumaan. Rukoilin mielessäni, kun sanoin hänelle: ”Sinulla on kaksi viikkoa aikaa muuttaa käytöstäsi, tai olemme
johtokunnassa pakotettuja pohtimaan kurinpidollisia menetelmiä sinun kohdallasi. Minulla on myös vanhinten tuki tässä
asiassa.” ”Sitä te ette tule tekemään”, hän huudahti. ”Kyllä vain, näin tulee tapahtumaan, mikäli et muuta tapaasi puhua
muille ihmisille.” ”En usko seurakunnan vanhinten tukevan sinua tässä”, hän sanoi. ”Kyllä vain, he kannattivat tätä toimintatapaa. Voit olla heihin yhteydessä ja tarkistaa asian, mutta näin se vaan on”, vakuutin hänelle. Tämä seikka vaati häntä istuutumaan ja pohtimaan asiaa kaikessa hiljaisuudessa. Sanoin lempeästi: ”Me kaikki rakastamme sinua ja haluamme sinun
olevan osa seurakuntaamme, mutta tällaiseen käytökseen on tultava muutos.”
Seuraavana sapattina nainen ei tullut kirkkoon ollenkaan. Hänen ystävänsä karttoivat minua. Tiesin heidän kaikkien
kamppailevan tilanteen kanssa. Siitä viikon päästä sapattina, juuri ennen kuin kaksi viikkoa oli kulunut, hän tuli kirkkoon.
Kävelin hänen luokseen tervehtiäkseni häntä. Hänen ilmeensä oli vakava, mutta hän tarttui käteeni ja piti sitä tiukassa otteessaan. ”Pastori”, hän sanoi. ”Olen pohtinut kaikkea sanomaasi. Haluan sinun tietävän, että näen sen nyt selvästi, että
olen toiminut väärin kaikki nämä vuodet. Toivon, että voit antaa minulle anteeksi, ja aion pyytää anteeksi niin vanhimmilta
kuin kaikilta muiltakin seurakunnassa. Jumalan avulla minusta tulee toisenlainen nainen.” Silmät kyyneleistä kimmeltäen
hän teki tämän tunnustuksen, ja onnekseni voin sanoa hänen olleen uskollinen lupaukselleen. Ihmiset alkoivat taas käydä
kirkossa, ja seurakunta kasvoi nopeasti.

Raamatuntekstejä rukousten aiheiksi
•
•
•
•
•

Matt. 12:31, 32 – Jumalan pilkkaaminen on synnin sallimista ja Jumalan paikalle asettumista (Mark. 2:7−11; Joh.
10:33)
Hepr. 6:4−6 – Todellisen kääntymyksen kokeneet pystyvät kääntymään pois Jeesuksen luota.
Hepr. 4:7 – Paras hetki olla kuuliainen Pyhälle Hengelle on silloin, kun hän puhuu sinulle ensimmäistä kertaa.
Ap. t. 7:51 – Älä vastustele Pyhän Hengen ohjausta ja varoituksia.
Luuk. 13:34 – Anna elämäsi Jeesukselle ennen kuin on liian myöhäistä, kuten hänen rakastamalleen Jerusalemille
kävi.

28

10

RUKOUKSEN
PÄIVÄÄ

WWW.TENDAYSOFPRAYER.ORG

Ehdotuksia rukouksiksi
•

Rakas Isä, suo minun aina kuunnella sinun ääntäsi. Anna anteeksi, kun olen ollut itsepäinen. Avaa silmäni ja korvani, jotta tunnistaisin sinun tahtosi, ja anna minulle rohkeutta olla sille kuuliainen.
• Rakas Jeesus, anna minulle anteeksi sinulle aiheuttamani kärsimys, kun olen ollut haluton luopumaan synneistäni.
Pyydän, ettet ota sinun Pyhää Henkeäsi pois minulta, ja että pehmität sydäntäni vastaanottamaan sinun ohjeitasi.
• Seurakuntana me haluamme pyytää anteeksi sitä, kun emme ole kuunnelleet sinun ääntäsi Raamatussa. Auta meitä yhteisönä puhdistautumaan synnistä, ja uudista Pyhän Hengen läsnäolosi meidän keskellämme.
• Jumalamme, luo meihin puhdas sydän ja uudista vahvaksi henki meidän sisimmässämme. Älä heitä meitä pois kasvojesi edestä äläkä ota meiltä pois Pyhää Henkeäsi. Anna meille jälleen pelastuksen ilo: Niin me opetamme väärintekijöille sinun tiesi, jotta syntiset palaisivat sinun luoksesi. (Ps. 51: 12−15, RK 2012)
• Isä, rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat joutuneet olosuhteiden uhreiksi tai riippuvuuksien valtaan. Pyydämme,
että murtaisit heitä sitovat kahleet. Auta meitä voittamaan heidät takaisin sinulle rakkaudellamme ja huolenpidollamme.
• Opeta meitä julistamaan seurakuntamme perusluonteisia opinkohtia selkeästi, luovasti ja raamatullisella luotettavuudella. Saakoon Jeesuksen rakkaus olla kaiken sen keskiössä, mitä uskomme.
• Pyydämme, että valmistaisit nuoria perustamaan seurakuntia niille 789 kansanryhmälle, jotka asuvat Pohjois-Amerikan osaston yhdeksässä maassa.
• Pyydämme sinua herättämään lääkintälähetystyöntekijöitä perustamaan seurakuntia niiden 830 kansanryhmän
keskuuteen, jotka asuvat Itäisen Keski-Afrikan osaston 11 maassa.
• Pyydämme sinua herättämään rukoussotureita rukoilemaan niiden 2568 kansanryhmän puolesta, jotka asuvat Eteläisen Aasian osaston neljässä maassa.
• Pyydämme sinua herättämään uusia nuorisojohtajia sekä siunaamaan uutta nuorien aikuisten nuorisojohtajien koulutushankettamme (Senior Youth Leadership).
• Kiitos, Isä, että lähetät Pyhän Hengen johtamaan listallamme olevat seitsemän henkilöä kääntymykseen.
Paikalliset rukousaiheet:

Ehdotuksia yhteislauluiksi
Herrasta veisaa kieleni (3, SL); Kaikki Jeesukselle annan (241, SL); Ilman Jeesusta (236, SL); Tahtosi, Herra, tapahtukoon
(369, SL); Oi Jeesus Kristus, Herramme (185, SL); Silmäisi eteen, Jeesus (376, SL): Kiitä Herran rakkautta (506, SL)
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9. PÄIVÄ – PYHÄN HENGEN TYÖ
”Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa
valaisi koko maan. – – Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: ’Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jot
ka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille,
joilla häntä lyödään.’” (Ilm. 18:1, 4.)

Kokemus tosielämästä
”Pyhän Hengen työ on sisimpämme suuri tarve. Henki on Jumala kaikessa toiminnassaan ja vaikutuksessaan. Jumala haluaa sinulla olevan hengellisiä armolahjoja, jotka saatuasi toimit voimalla, jota et ennen tiennyt olevan olemassakaan. Rakkaus, usko ja toivo pysyvät läsnä elämässäsi. Voit kulkea uskossa eteenpäin tietäen, että Pyhä Henki on kanssasi.” (Ellen
White, Evangelism, s. 299.)
Tulee päivä, jolloin suuri Jumalan kansan keskuudessa syntyy suuri herätys kaikkialla maailmassa. Pyhä Henki tulee
maan päälle suuressa voimassaan. Tätä Pyhän Hengen vaikutusta verrattiin Raamatun aikaan myöhäissateeseen, joka tuli
Lähi-Idästä kypsyttäen laihon sadonkorjuuta varten (Sak. 10:1). Eräänä päivänä Jumalan kansa tulee jakamaan hyvää uutista kaikin mahdollisin keinoin. Ihmeitä tulee tapahtumaan Kristuksen voimassa. Tuhannet ja ehkä miljoonat tulevat pelastumaan. Pyhän Hengen työ on pelastaa eksyneet, eikä suurempaa iloa ole kuin olla osana siinä työssä.
Eräänä sapattina Leo ja hänen vaimonsa Anne tulivat meidän adventtiseurakuntaamme ensimmäistä kertaa. Joku oli
jättänyt teoksen Bible Reading for the Home (Raamatun kotilukemisto, ei suom.) heidän kotiovelleen. Johtuen heidän
yksityiselämänsä viimeaikaisista käänteistä Leo ja Anne päättivät ottaa selvää, mitä annettavaa kirjalla oli heille. Vilkuillessaan kirjaa läpi he huomasivat erään käsiteltävistä aiheista olevan sapatti, mikä herätti heidän mielenkiintonsa. He tutkivat
tarkasti nimenomaan sen kappaleen ja tulivat vakuuttuneiksi siitä, että heidän tuli löytää kirkko, joka oli painanut kyseisen
kirjan. Huomatessaan, että teoksen julkaisija oli Seitsemännen päivän adventtikirkko, he etsivät paikallisseurakunnan ja
tulivat vierailulle heti seuraavana sapattina. Leo piti kädessään Bible Reading for the Home -kirjaa ja kysyi: ”Onko teidän
kirkkonne tämän teoksen julkaisija?” Vastattuani myöntävästi Leo sanoi: ”Loistavaa! Meillä on paljon siihen kysymyksiä.
Onko mitenkään mahdollista, että tulisitte meille kotiin ja auttaisitte meitä tutkimaan Raamattua?” Vastasin: ”Tottakai!”, ja
vakuutin heille tulevani oikein mielelläni.
Kun pääsin käymään heidän luonaan, sain tietää, että Leo, Anne ja heidän kaksi poikaansa olivat jo pidemmän aikaa
toivoneet suurta muutosta elämäänsä. Leosta ja Annesta oli tullut alkoholin ja aineidenkäyttäjiä, heidän avioliittonsa oli
suurissa vaikeuksissa, ja he tiesivät tarvitsevansa Jeesuksen vapauttavaa voimaa. Jakaessani heille evankeliumia, ja rukoillessani jatkuvasti mielessäni Jumalalta apua, saatoin nähdä, kuinka voimakkaasti Pyhä Henki vaikutti heidän sydämiinsä.
Kerrottuani heille evankeliumin kysyin heiltä: ”Onko mitään syytä, miksi ette voisi antaa elämäänne Jeesukselle?” He vastasivat, että vastaanottaisivat hyvin mielellään Jeesuksen anteeksiannon ja pelastuksen. Niinpä polvistuimme, ja sain johtaa
heidät rukouksessa tunnustamaan syntinsä ja ottamaan Jeesuksen vastaan pelastajana ja Herrana. Silmät kyyneleisinä he
toistivat rukouksen jäljessäni, minkä jälkeen nousimme iloiten ylös. Pyhän Hengen ihmeellinen voima oli tullut julki. He olivat nyt molemmat Jumalan lapsia.
Kun saavuin seuraavalla viikolla tapaamiseemme, olin tuskin astunut olohuoneen puolelle, kun Leo esitti kysymyksen
minulle: ”Pastori, mitä mieltä olet tupakanpolttamisesta?” On se sinun mielestäsi jotain, mikä sopii kristitylle?” Ehdotin, että
me tutkisimme tuona iltana, mitä Raamattu opettaa terveellisestä elämästä, ja niin teimmekin. Tuon ja seuraavien raamatuntutkimiskertojen seurauksena Leo ja Anne vapautuivat kaikista kahleista, joilla Saatana oli orjuuttanut heitä. Pian heidät
myös kastettiin, ja molemmista tuli tehokkaita avustajia Jumalan työssä. He tutkivat Raamattua yhdessä sukulaistensa
kanssa ja kertoivat siitä, kuinka Jumala oli muuttanut heidän elämänsä. He ottivat osaa Pyhän Hengen työhön kertomalla
evankeliumia heidän elinpiirinsä ihmisille. Mikä ihme!

Raamatuntekstejä rukousten aiheiksi
•
•
•
•
•
•
•

Matt. 28:19, 20 – Jokaisen Jeesuksen seuraajan tulee tehdä voitavansa jakaakseen hyvää sanomaa pelastuksesta.
Joh. 16:13 – Kun Pyhä Henki toimii, ihmiset tulevat vedetyiksi Jumalan Sanan totuuksien äärelle.
Ap. t. 4:29−31 – Alkuseurakunta pyysi Jumalaa täyttämään heidät Pyhällä Hengellä, jotta he voisivat rohkeasti levittää Jumalan sanaa.
Ef. 4:11, 12 – Pyhän Hengen lahjat on annettu kristityille hengellistä työtä ja seurakunnan rakentamista varten.
Ap. t. 9:36−42 – Ihmeiden tarkoitus on antaa ihmisille todisteita, joiden perusteella uskoa Jeesukseen.
Mark. 16:15−18 – Menkää kaikkeen maailmaan, parantakaa sairaat, julistakaa hyvää uutista, toimikaa Jumalan
luonteen mukaisesti kaikki kohtaan.
Jes. 6:8 – Tässä olen, Herra. Lähetä minut.
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Ehdotuksia rukouksiksi
•

Rakas taivaallinen Isäni, tee minusta sinun palvelijasi, ja auta minua levittämään viestiä sinun rakkaudestasi ja pelastuksestasi.
• Herra, haluan oppia ja varustautua sinun armossasi levittääkseni evankeliumia tavalla, jonka sinä valitset minulle.
• Kasta minut Pyhällä Hengelläsi, jotta voittaisin sisäiset kamppailuni esteiden ja pelkojeni kanssa. Suo minun olla
kanava sinun voimallesi ja pelastavalle viestillesi ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Kristuksesta.
• Siunaa kaikkien pastoreiden, raamattutyöntekijöiden, opettajien ja evankelistojen pyrkimykset ympäri maailman.
Täytä heidät suurella voimalla ja vaikutusvallalla. Saakoon miljoonat sinun lapsesi pelastua tänä vuonna!
• Auta perheitämme osoittamaan sinun rakkauttasi kodeissamme ja yhteisöissämme. Pyydämme, että tuot sopusointua koteihin, korjaat rikkoutuneet ihmissuhteet, suojelet haavoittuvia perheväkivallalta ja osoitat pyhittävän voimasi
toivottomilta näyttävissä tilanteissa.
• Saakoon Jumalan sana päivittäin ravita seurakuntiemme jäseniä kaikkialla maailmassa. Auta meitä myös etsimään
sinua joka päivä henkilökohtaisessa rukouksessa. Muistuta meitä siitä, että ilman sinua me emme voi tehdä mitään.
• Pyydämme sinua herättämään sairaanhoitajia ja lääkäreitä perustamaan uusia seurakuntia niiden 1978 kansanryhmän pariin, jotka asuvat Läntisen Keski-Afrikan osaston 22 maassa.
• Rukoilemme niiden 49 miljoonan ihmisen puolesta, jotka asuvat Trans-Euroopan osaston 19:ssä heikoimmin tavoitetussa kaupungissa.
• Herra, anna meidän nuorisomme sekä julistaa sinun rakkauttasi että elää uskonsa todeksi arjessa. Pyydämme
Jumalaa siunaamaan kansainvälisen nuorisoevankeliointipäivän (Global Youth Day) toimia sekä aloitetta saada
100 000 nuorta sitoutumaan nuorisoevankeliointiin (Total Youth Involment).
• Rukoilemme niiden seitsemän puolesta, jotka ovat meidän rukouslistallamme. Anna heille sydän, joka tuntee sinut,
kuten sanasi sanoo Jeremian kirjan luvun 24 jakeessa 7.
Paikalliset rukousaiheet:

Ehdotuksia yhteislauluiksi
Sen vähän, min voin (422, SL); Ottaos, Herra, mun käteni (421, SL); Hellästi Jeesus (216, SL); Mä tahdon riemuin laulaa
(418, SL); Kylvömaille Herran (424, SL); Vartija, puhalla torveen (428, SL); Maksettu on (249, SL)
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10. PÄIVÄ – PYHÄSSÄ HENGESSÄ PYSYMINEN
”Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. – – En minä
jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. – – Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isä
ni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen.” (Joh. 14:16, 18, 23)

Kokemus tosielämästä

”Kun nouset aamulla, tunnetko olevasi avuton ja tarvitsevasi voimaa Jumalalta? Ilmaisetko nöyrästi ja sydämestäsi tarpeesi
taivaalliselle Isälle? Jos sen teet, enkelit merkitsevät rukouksesi, ja elleivät nämä rukoukset ole lähteneet petollisilta huulilta, jolloin olet vaarassa tietämättäsi tehdä väärin ja levittää vaikutusta, joka johtaa toisia vääryydentekoon, niin suojelusenkelisi on vierelläsi rohkaisemassa sinua parempaan vaellukseen ja valitsee sanasi ja vaikuttaa tekoihisi.” (Ellen White,
Sanomia nuorisolle, s. 82.)
Eräänä sapattina seisoin seurakuntasalimme keittiön tiskipöydän ääressä pesemässä astioita nyyttäreiden jälkeen.
Nuori venäläinen vaihto-opiskelija kuivasi astioita. Tiesin, ettei hän ollut kristitty, joten rukoilin mielessäni pohtien, miten
voisin käyttää tämän yhteisen tiskaushetken hyödyksi. ”Minulla on sinulle eräs kysymys, jos se sinulle vain sopii”, sanoin.
”Mitä haluat tietää?”, hän vastasi. ”Miksi venäjällä on niin vähän kristittyjä?”, kysyin. ”Voit yhtä hyvin kysyä, miksi minä en
ole kristitty”, hän vastasi virnistäen. ”Selvä”, vastasin samaan iloiseen tapaan: ”Mikä on syynä sille, ettet sinä ole kristitty?”
”Minulla ei yksinkertaisesti ole mitään todisteita Jumalan olemassaolosta”, hän sanoi asiallisesti. Sitten hän jatkoi kysyen:
”Miksi sinä sitten olet kristitty?” ”Koska minulla on paljon todisteita”, vastasin. Hän nauroi ja sanoi: ”No hyvä on, mitä todisteita sinulla sitten on?” Niinpä kerroin hänelle, mitä hyvää Jumala oli minulle tehnyt.
”Minulla on yksi testi, mikäli haluat tehdä sen”, sanoin. ”Uskon, että jos teet sen, saat todisteita Jumalan olemassaolosta. Haluaisin sinun viettävän aikaa seuraavan 30 päivän ajan lukien Johanneksen evankeliumia. Mikäli saat sen luettua
ennen kuin 30 päivää on mennyt, aloita sen lukeminen alusta uudelleen. Pyytäisin sinua myös rukoilemaan Jumalaa silloin,
kun kukaan ei ole kuuntelemassa. Kerro hänelle asioista, joista vain sinä voit tietää, ja pyydä häneltä jotain sellaista, mitä
vain sinä tiedät pyytäväsi. Seuraa sitten, mitä tapahtuu.” ”Hyvä on”, hän sanoi. ”Tuo kuulostaa tarpeeksi helpolta. Tästä
tuleekin mielenkiintoinen kokeilu.”
Koska vaihto-opiskelija asui paikallisessa perheessä, oli hänen kuljettava perheen mukana kaikkialle saadakseen aidon
kulttuurisen kokemuksen. Niinpä hän tuli joka viikko kirkkoon, sillä hänen isäntäperheensä kävi kirkossa. Kahden viikon
jälkeen siitä, kun hän oli aloittanut testinsä, kävelin hänen luokseen ja kysyin: ”No, kuinka kokeesi etenee?” Hän oli vakava
mutta ystävällinen sanoessaan: ”En ymmärrä, mitä tapahtuu. Minulla on vielä kaksi viikkoa tätä testiä jäljellä, mutta jo nyt
olen epävarma siitä, voinko sanoa, ettei Jumalaa ole olemassa.” ”Jatka vain koe loppuun saakka. Olen varma, että löydät
enemmän todisteita Jumalan olemassaolon puolesta, kun pidät mielesi avoimena.” Lähtiessään tuona päivänä kirkosta,
hän kiitti ja hymyili minulle. Hän palasi kotiinsa Venäjälle ennen kuin 30 päivän koeaika oli päättynyt, mutta tiedän, että hänen ja Jumalan tuttavuus oli jo hyvällä alulla!

Kuinka pysyä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen läsnäolossa?
1.

Meidän tulee yksinkertaisesti viettää aikaa avoimin mielin ja sydämin Raamattua tutkien. Jeesus on Sana (Joh. 1:14;
14:6−9), ja mikäli olemme nähneet hänet, olemme nähneet Isän. Jumalan sana on syntynyt Pyhän Hengen johtamana (2. Piet. 1:21). Kun me luemme Raamattua ja uskomme sen opetuksiin ja lupauksiin, me muutumme Jeesuksen kuvan kaltaisiksi (2. Kor. 3:18).
2. Toisekseen, rukoillessamme Jumalaa ja avatessamme sydämemme hänelle kuin ystävällemme, Pyhä Henki tulee
lähellemme ja pehmentää sydäntämme, valmistaen henkemme kohtaamaan tulevat haasteet. Kun me rukoilemme,
saatanan voima meihin katkeaa, ja me voimme voittaa saatanan houkutukset Jumalan voimassa.
3. Lopuksi, kun olemme Raamatun opetukselle kuuliaisia, ja jaamme oppimaamme muille, meitä vedetään lähemmäksi Jumalan sydäntä, ja meidän sisäinen ihminen saa rauhan (Matt. 11:28−30).

Raamatuntekstejä rukousten aiheiksi
•
•
•
•
•
•

2. Piet. 1:21 – Pyhä Henki inspiroi Raamatun kirjoittajia. Kun luemme Raamattua ja hyväksymme lukemamme,
olemme Pyhän Hengen, Jeesuksen ja Isän läsnäolossa (Joh. 14:23).
Luuk. 11:11−13 – Kun rukouksessa pyydämme Jumalaa olemaan kanssamme, me lisäämme Pyhän Hengen voimavaikutusta meissä ja meidän ympärillämme.
Ap. t. 2:1−4 – Pyhä Henki haluaa meidän jakavan sen, mitä Jumala on meille opettanut ja kuinka hän on siunannut
meitä. Hän haluaa kaikkien ihmisten kaikkialla maailmassa pelastuvan.
Tim. 2:1−4 – Kun me rukoilemme, Pyhä Henki siunaa ympärillämme olevaa maailmaa ja pelastaa ihmisiä.  
Ap.t. 5:31, 32 – Kun olemme kuuliaisia sille, mitä Jumala on meille opettanut, me lisäämme Pyhän Hengen läsnäoloa ja siunauksia elämässämme.
Room. 8:26 – Pyhä Henki haluaa auttaa meitä tulemaan ahkeriksi rukouksessa. Voimme olla varmoja siitä, että
siunaukset virtaavat rukoustemme tuloksena (2. Aik. 7:1).
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Ehdotuksia rukouksiksi
•

Rakas taivaallinen Isäni, istuta minuun nälkä sinun sanaasi kohtaan, jotta iloitsisin aina voidessani viettää aikaa sinun kanssasi. Anna minulle selkeä ymmärrys sinun luonteestasi ja sinun suunnitelmistasi minun elämääni varten,
kun luen Raamattua.
• Jeesus, lähetä Pyhä Henkesi minun elämääni, ja tee minusta rukouksen ihminen. Tee minusta voimakas esirukoilija, jotta monet tulisivat pelastetuiksi ja vapautetuiksi saatanan pimeyden kahleista.
• Suo minun mieleni ja sydämeni aina uskollisesti noudattaa sinun tahtoasi. Vaikuta minussa niin, että kulkisin täydellisessä kuuliaisuudessa sinun käskyillesi ja muille ohjeillesi.
• ”Herra, ota minut kokonaan omaksesi. Tuon kaikki suunnitelmani sinun eteesi. Käytä minua tänään palveluksessasi. Pysy minussa ja auta, että kaikki toimeni tapahtuvat sinussa.” (Ellen White, Tie Kristuksen luo, 8. luku, s. 68, v.
2010 painos.)
• Herra, kohotamme puoleesi seurakuntamme johtajat kaikkialla maailmassa. Anna heille viisautta, kun he tekevät
tärkeitä päätöksiä ja johtavat kansaasi.
• Rukoilemme lastemme puolesta. Anna heille voimaa puolustaa rohkeasti sinua, kun he kohtaavat vastoinkäymisiä
ja painostusta. Auta heitä tekemään viisaita ratkaisuja ja puolustamaan totuutta (Jes. 44:3, 4).
• Rukoilemme niiden perheiden puolesta, joiden elämässä on sekasortoa, surua ja hämmennystä.
• Herra, saakoon voimakas alkuseurakunnan hurskauden elpyminen pyyhkäistä seurakuntasi yli viimeisinä päivinä.
Auta meitä puolustamaan totuutta, vaikka taivas putoaisi.
• Rukoilemme seitsemän listallamme olevan nimen puolesta. Näytä jokaiselle heistä, miten rakkaita he ovat Jeesukselle.
Paikalliset rukousaiheet:

Ehdotukset yhteislauluiksi:
Päivä vain ja hetki kerrallansa (320, SL); Joka aamu on armo uus (73, SL); Kanssani käy, Jeesus (75, SL); Lähemmä, Jeesus (359, SL); Jeesus-nimeen aina tartu (174, SL); Mä Jeesuksesta laulan (177, SL); On Jeesus rakkain ystävä (186, SL)
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JUHLASAPATTI, 18. TAMMIKUUTA
Ehdotus päätössapatin ohjelmaksi
Tämän päätössapatin tulisi olla suurta ilojuhlaa kaikesta siitä, mitä Jumala on tehnyt sinulle ja seurakunnallesi tämän Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan aikana. Suunnittele päivä siten, että juhlitte Jumalan hyvyyttä ja mahtavaa voimaa.
Miettikää, miten olette kokeneet Pyhän Hengen vuodatusta kuluneen kymmenen päivän aikana. Tämä sapatti on tilaisuus
iloita siitä, mitä Jumala on tehnyt, tekee ja on tekevä.
Jokaisen seurakunnan tarpeet ovat ainutlaatuisia, joten tee yhteistyötä paikallisten johtajien kanssa sopivan suunnitelman
laatimiseksi juuri teidän seurakunnallenne. Seuraavassa on joitakin ehdotuksia, joita voitte sisällyttää päätössapatin jumalanpalvelusohjelmaan.

Ehdotus jumalanpalvelusjärjestykseksi
10:30
10:45
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:40

11:55

12:10
12:15

Alkulauluja
Tervetulleeksi toivottaminen, ilmoitukset, päivän tapahtumien esittely
Ylistyslauluja (esim. Ylistän Herraa). Seurakunta seisoo.
Vuorolukeminen (esim. valikoiden Psalmi 34). Seurakunta seisoo.
Seurakunta rukoilee yhdessä vanhimman johdolla. Tämä on ylistysrukous, joka ei pidä sisällään rukousaiheita tai
muita vetoomuksia. Seurakunta polvistuu.
Synnintunnustusrukous, seurakunta edelleen polvistuneena. Hiljainen rukous, jonka rukousjohtaja päättää kiittäen
Jumalaa siitä, että hän kuulee rukouksemme ja antaa meidän syntimme anteeksi 1. Johanneksen kirjeen 1:9 mukaisesti. Rukouksen jälkeen seurakunta istuutuu.
Uhrilahjojen kohteiden esittely ja kutsu antamaan. Kolehdinkeruu, joka siunataan rukouksella, jossa kiitetään Jumalaa hänen huolenpidostaan ja pyydetään häneltä siunausta kymmenyksille ja muille uhrilahjoille.
Erityismusiikki. Valitse laulu, joka sopii rukouksen teemoihin.
Pastori tai muu johtaja pitää pienen puheen siitä, kuinka tärkeä rukous on meidän elämässämme. ’
Pastori tai muu johtaja pyytää eteen niitä ihmisiä, joilla on sydämellään erityinen rukousaihe. Anna kullekin mahdollisuus kertoa heidän rukousaiheestaan, mikäli he haluavat. Tämän jälkeen pidetään yhteinen rukous, jossa Jumalalle esitetään kaikki mainitut rukousaiheet ja muut vetoomukset. Tämän jälkeen kukin voi palata omalle paikalleen
istumaan.
Rukous erityisten työmuotojen ja huolenaiheiden puolesta. Esim. rukous yhteisön, Jeesusta tarvitsevien ihmisten,
paikallisten kristillisten koulujen ja nuorisotyön, unionin ja maailmanlaajuisen kirkon, avioliittojen ja perheiden puolesta, jne. Kunkin rukouksessa mainittavan asian puolesta voisi rukoilla joku, joka on mukana kyseisessä työmuodossa: esimerkiksi opiskelija voisi rukoilla koulun puolesta.
Loppulaulu, jossa seurakuntakansa julistautuu Jumalan omaksi (esim. 347, SL)
Herran siunaus

Vaihtoehtoisia ohjelmaideoita:
•
•
•
•
•

Todistuksia rukousvastauksista
Rukoushetki pienryhmissä
Ilmoituksia tulevista rukoustapaamisista
Lapsille suunnattu rukousaiheinen kertomus
Nuorison valmistama esitys
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