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Herätyksen etsiminen

JOHDANTO

Tervetuloa mukaan Kymmenen rukouksen päivää 2021 -kampanjaan! Uskomme, että rukous on ensisijaisen tärkeää herä-
tyksen syntymiselle. Jumala on saanut aikaan monia ihmeitä menneiden vuosien aikana, kun olemme etsineet häntä yh-
dessä rukoillen ja paastoten. Pyhä Henki on tuonut ihmisiä kääntymykseen, uudistanut halun evankeliointiin, saanut aikaan 
herätystä seurakunnissa ja korjannut ihmissuhteita. Tässä on vain muutamia todistuksia menneiltä vuosilta:

Kymmenen rukouksen päivän aikana pyysin kahta asiaa: 1) että tyttäreni pääsisi irti riippuvuuksistaan ja 2) että avio-
mieheni tulisi Herran luo. Vuoden kuluttua ylistin Jumalaa siitä, että tyttäreni voi sanoa olleensa kahdeksan kuukautta 
kuivilla metamfetamiinista, hän ei ole enää asunnoton ja hänellä on kokoaikainen työpaikka. Mieheni kastettiin, ja tänä 
vuonna hän osallistui kanssani Kymmenen rukouksen päivää -kampanjaan. Tulkoon kaikki kunnia Jumalalle, Isällem-
me, Jeesuksen Kristuksen kautta. (N.H.)

Aloimme seurakuntana rukoilla sadetta, koska maatamme kohtasi kuivuus. Aika oli hyvin kiireistä, ja kaikki olivat hä-
tääntyneitä, mutta kiitän Jumalaa siitä, että kolmen päivän kuluttua hän vastasi rukouksiimme. Nyt saamme sadetta 
joka päivä. (L.M.)

Rukouksen kautta sairaita parantui, toisistaan vieraantuneet perheenjäsenet löysivät uuden yhteyden, toivo oli läsnä 
jopa kuoleman äärellä ja ihmiset antoivat elämänsä uudelleen Jumalalle. Palvelemme elävää Jumalaa! Emme malta 
odottaa, mitä hänellä on varallemme tänä vuonna. (Dereck)

Onko Jumalan ääni kutsunut sinua herätykseen? Raamattu on täynnä sinulle tarkoitettuja lupauksia:

”– – 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.)

”Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte.” (Jer. 29:13.)

”Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.” (Joel 3:5.)

”Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä.” (Jaak. 4:8.)

”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme 
yhdessä, minä ja hän.” (Ilm. 3:20.)

Mitä tahansa elämässäsi onkaan juuri nyt, Jumala on sinua lähempänä kuin luuletkaan. Hän haluaa vuodattaa siunauksen-
sa perheellesi, seurakunnallesi, yhteisöllesi ja koko maailmalle. 

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ

WWW.TENDAYSOFPRAYER.ORG

Rukousteemamme: Herätyksen etsiminen
Tänä vuonna kutsumme sinua kymmenen rukouksen päivän ajan etsimään herätystä Pyhän Hengen kautta. Kun rukoilet, 
omista itsellesi lupaus, jonka Jumala antoi Serubbabelille: ”Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra 
Sebaot.” (Sak. 4:6b.) Toisin sanoen: ”Se, mitä suunnittelette, ei tule menestymään ihmisvoimin. Ei, vaan minun voimani 
saa sen aikaan! Minä, Herra, kaikkivaltias Jumala, lupaan tämän.” (Käännetty saksankielisestä raamatunkäännöksestä 
Hoffnung für Alle.)

Jumala haluaa tehdä elämässämme ja seurakunnissamme ihmeellisiä asioita. Hänen suunnitelmansa ovat paljon suurem-
mat kuin meidän kykymme, ja voimme toteuttaa hänen meille varaaman tehtävän vain pysymällä jatkuvassa rukousyhtey-
dessä häneen. Jumala kehottaa: ”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeelli-
siä asioita, joista et mitään tiedä.” (Jer. 33:3.)

Liity mukaan rukoilemaan herätystä ja luvattua Pyhän Hengen vuodatusta. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja katso, miten 
hän avaa taivaan ikkunat!
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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 suo-

raan rukouksessa. Toiset voivat jatkaa aiheenne puolesta rukoilemista sekä julistaa lupausten täyttymistä tarpeitten-
ne täyttämiseksi.

Lupauksiin vetoaminen
Meidän etuoikeutemme on vedota Jumalan lupauksiin 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 tilanteestam-
me rukouksessa. Se ei kuitenkaan ole rukouksen tarkoitus. Rukouksen on tarkoitus vahvistaa uskoa. Sen takia rohkai-
semme sinua vetoamaan Jumalan lupauksiin ollessasi rukouksessa. Siirrä huomiosi itsestäsi ja heikkouksistasi ja katso 
Jeesukseen. Häntä katsomalla me muutumme hänen kaltaisekseen.

Ellen White rohkaisee: ”Jokainen Jumalan sanassa oleva lupaus on meitä varten. Esittäkää rukouksissanne Jumalan va-
kuutukset ja vedotkaa hänen lupauksiinsa uskossa. Hänen sanansa on takeena siitä, että mikäli pyydät uskossa, saat vas-
taanottaa kaikki hengelliset siunaukset. Pyydä lakkaamatta, niin tulet saamaan äärimmäisen paljon runsaammin kuin pyysit 
tai ajattelit saavasi.” (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 välit-
tömästi 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 ruo-
kaa.” (Ellen White, Counsels on Diet and Foods, s. 188, 189.)

Tiedämme Danielista, joka söi hedelmiä ja vihanneksia kymmenen päivän ajan. Kannustamme sinua ottamaan hyvin yk-
sinkertaisen ruokavalion käyttöösi näiden kymmenen päivän ajaksi. Mikäli haluamme kirkkaamman mielen kuullaksemme 
Jumalan äänen, ja mikäli haluamme päästä lähemmäksi häntä, meidän tulee varmistua 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. 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. Raa-
matussa 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 rukouk-
seen Jumala vastaa mielellään. Kun hartaasti ja hellittämättömästi rukoilemme Kristuksen nimessä, liittyy juuri tähän hellit-
tämättömyyteen 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.)

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.) Meille kerrotaan myös, että me ”voimme anoa – – jokaista 
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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.

Esirukous muiden puolesta
Rohkaisemme sinua rukoilemaan näiden kymmenen päivän ajan säännöllisesti ihmisten puolesta, jotka Jumala on laittanut 
elämääsi. Valitse viidestä seitsemään ihmistä – he voivat olla sukulaisia, ystäviä, työtovereita, naapureita tai vain tuttavia. 
Käytä hetki aikaa kysyäksesi Jumalalta, keiden puolesta hän haluaisi sinun rukoilevan. Pyydä, että hän antaisi sydämellesi 
todellisen taakan näiden ihmisten puolesta. Kirjoita heidän nimensä paperille ja pidä se näkyvällä paikalla, esimerkiksi 
Raamattusi välissä. Tulet hämmästymään, miten Jumala toimii vastauksena rukouksiisi!

Kymmenen rukouksen päivän toimintahaaste
Jeesus ei kutsu meitä vain rukoilemaan vaan myös palvelemaan käytännöllisellä tasolla niitä, jotka ovat ympärillämme. 
”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 vankilas-
sa, ja te tulitte minun luokseni.” (Matt. 25:35, 36.)

Ellen Whiten kirjassa Suuren Lääkärin seuraajana sanotaan: “Meidän on elettävä kaksinkertaista elämää: ajatuksen ja 
teon, hiljaisen rukouksen ja ahkeran työnteon elämää.” (S. 428.) Olemme saaneet Vapahtajaltamme niin paljon rakkautta, 
että meillä on etuoikeus jakaa tuota rakkautta niiden ystävien, naapureiden ja tuntemattomien kanssa, jotka ovat sen tar-
peessa.

Kysykää Jumalalta, miten voisitte seurakuntana palvella muita Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan päättymisen jäl-
keen. Kun järjestätte toimintaanne, pyrkikää pitämään huolta, etteivät järjestelyt vie huomiotanne rukoukselta. ”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.)

Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan nettisivuilta (www.tendaysofprayer.org) löytyy lisää ehdotuksia jatkotoiminnalle. 
Jeesus kutsuu meitä olemaan hänen käsinään ja jalkoinaan maailmassa, jossa on paljon tarpeita!
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Rukousoppaiden pääkirjoittajana on toiminut Helmut Haubeil.

Raamatun tekstit, ellei toisin ole mainittu, on otettu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöön ottamasta 
suomennoksesta. Suomennoksen tekijänoikeudet omistaa Kirkon keskusrahasto. Käytetty luvalla. (RK 2012 = Raamattu 
Kansalle -käännös 2012, käytetty luvalla; VKR = Vanha kirkkoraamattu.)
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Lisämateriaalia herätyksen etsimiseen
Tämän vuoden rukousoppaiden pääkirjoittaja on Helmut Haubeil. Oltuaan vuosia liike-elämässä Helmut Haubeil vastasi 
37-vuotiaana Jumalan kutsuun siirtyä Jumalan työhön. Haubeil on toiminut Saksassa adventtiseurakunnan vanhainkodin 
johtajana, toimittanut lähetystiedotetta ja tehnyt lähetystyötä Keski-Aasiassa ja Intiassa. Viime vuosina hän on innoittanut 
uskovia ympäri maailman seminaariensa ja kirjojensa välityksellä, joihin kuuluu muun muassa useille kielille käännetty 
Steps to Personal Revival (Tie henkilökohtaiseen herätykseen, ei suom.).

Helmut Haubeil kutsuu lukijoita lataamaan kirjan Steps to Personal Revival ilmaiseksi sivulta: https://steps-to-personal-revi-
val.info. (Se on tarjolla yli 40 kielellä ja myös englanninkielisenä äänikirjana.) Nettisivulla ovat saatavilla myös kirjat Abide in 
Jesus ja Spirit-filled Coworkers of Jesus.

Kymmenen rukouksen päivää -kampanjaan osallistujat voivat halutessaan lukea rukousoppaan tekstien lisäksi edellä maini-
tuista kirjoista seuraavat luvut: 

1. päivä
Steps to Personal Revival, luku 1, “Jesus’ Most Precious Gift”

2. päivä
Spirit-filled Coworkers of Jesus, luku 1, “God Loves You”

3. päivä
Abide in Jesus, luku 2, “Surrender to Jesus”

4. päivä
Steps to Personal Revival, luku 2, “What Is the Center of Our Problems?”

5. päivä
Steps to Personal Revival, luku 2, “What Is the Center of Our Problems?”

6. päivä
Steps to Personal Revival, luku 3, “Our Problems Are Solvable—How?”

7. päivä
Steps to Personal Revival, luku 5, “The Key to Practical Experience”

8. päivä
Abide in Jesus, luku 4, “Obedience Through Jesus”

9. päivä
Spirit-filled Coworkers of Jesus, luku 3, “Who Is Working: God Through Me or Me for God?”

10. päivä
Spirit-filled Coworkers of Jesus, luku 10, “Spiritual-Missionary Restart in Three Steps”
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Herätyksen etsiminen
Rukouksen yö

Harkitkaa koko yön kestävän rukouskokouksen järjestämistä osana Kymmenen rukouksen päivää -kampanjaa. Voitte alkaa 
tilaisuuden esimerkiksi klo 18 ja päättää sen klo 6. Valitkaa ryhmällenne sopiva aikataulu.

Miksi rukoilla koko yön?
Siinä, että valvoo koko yön tai osan yötä rukoillen, ei ole mitään ”pyhää”. Tämä on kuitenkin usein ainoa aika, jolloin 
työntäyteisillä ihmisillä ei ole kiire. Päällimmäisin tarkoitus ei ole koko yön kestävä valvominen, vaan rukoileminen niin 
 kauan kuin on tarpeen ja kunnes olette rukoilleet kaikkien niiden asioiden puolesta, jotka Jumala on pannut sydämellenne.

Ehdotuksemme on, että yörukouskokouksessa olisi useampi johtaja. Muistakaa pitää taukoja. Johtaja voi tunnustella il-
mapiiriä ja aistia, milloin tauko on paikallaan ja milloin voidaan siirtyä rukoushetken seuraavaan osioon. Ehdotamme, että 
pidätte ainakin kymmenen minuutin tauon aina puolentoista tunnin välein. Voitte myös liittää rukoushetkeenne Raamatun 
lukemista. Kenties haluatte sisällyttää ohjelmaanne kaikki ehdotukset tai vain osan niistä. Harkitkaa, mikä on parasta juuri 
teidän ryhmällenne. Ehdotetun ohjelmarungon järjestystä voi myös vapaasti muuttaa.

Ehdotus yöllisen rukouskokouksen ohjelmarungoksi:

Aloittakaa ylistystuokiolla. Ylistäkää Jumalaa rukouksessa ja laulujen kautta.

Varatkaa aikaa synnintunnustukselle, jotta voitte varmistua siitä, ettei mikään ole esteenä sille, että Jumala kuulisi ru-
kouksenne. Varatkaa aikaa jokaisen henkilökohtaiselle, hiljaiselle synnintunnustukselle sekä yhteiselle synnintunnustuksel-
le. Rohkaiskaa ihmisiä tunnustamaan omat henkilökohtaiset syntinsä suoraan Jumalalle ja tunnustamaan julkiset syntinsä 
julkisesti. Voitte lukea Dan. 9:1–19, kuinka Daniel rukoili Jumalan kansan puolesta ja tunnusti julkisesti sen synnit.

Rukoilkaa rukouskokouksessa läsnä olevien ihmisten tarpeitten puolesta. Kovin monet ihmiset kärsivät, ovat ru-
kouksen tarpeessa tai tuntevat jonkun, joka suuresti tarvitsee rukousta. Muodostakaa piiri, jonka keskelle asetatte tuolin. 
Pyytäkää niitä, joilla on rukousaiheita, tulemaan yksitellen istumaan tuoliin ja jakamaan rukousaiheensa. Kerääntykää tuon 
ihmisen ympärille. Pari kolme teistä voi rukoilla ääneen hänen ja hänen tarpeittensa puolesta. Vedotkaa Jumalan lupauksiin 
hänen puolestaan.

Jakautukaa kahteen ryhmään. Naiset voivat rukoilla yhdessä huoneessa jonkun naisen johdolla ja miehet toisessa 
huoneessa miehen johdolla. Usein henkilökohtaisia tarpeita ei pysty eikä niitä tulisikaan jakaa kaikkien kanssa. Joskus on 
helpompaa kertoa asioistaan vain omaa sukupuolta oleville.

Kun olette tulleet takaisin, rukoilkaa yhteisönne ja seurakuntanne tarpeiden puolesta. Käyttäkää myös aikaa rukouk-
seen maailmanlaajuisen adventtikirkon rukousaiheiden puolesta (lista rukousaiheista on erillisessä liitteessä). Teidän 
ei tarvitse yrittää ehtiä rukoilla jokaisen rukousaiheen puolesta. Voitte halutessanne jakautua pienryhmiin ja antaa kullekin 
ryhmälle oman osuuden rukousaiheista.

Rukoilkaa niiden viidestä seitsemään henkilön puolesta, joita olette muistaneet kuluneiden kymmenen päivän aikana.

Valitkaa raamatunpaikka, jonka jakeisiin vedoten voitte rukoilla.

Päättäkää rukouskokous toisella ylistys- ja kiitoshetkellä. 
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Toimintahaaste
Jeesus ei kutsu meitä vain rukoilemaan, vaan myös palvelemaan ympärillämme olevia heidän hengellisissä ja 
fyysisissä tarpeissaan. ”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 mi-
nua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.” (Matt. 25:35, 26.)

Ellen Whiten kirjassa Suuren Lääkärin seuraajana sanotaan: ”Meidän on elettävä kaksinkertaista elämää: ajatuksen ja 
teon, hiljaisen rukouksen ja ahkeran työnteon elämää.” (S. 428.) Olemme saaneet Vapahtajaltamme suunnattomasti rak-
kautta, ja meillä on etuoikeus jakaa tätä rakkautta ystäville, tuttaville ja tuntemattomille.

Kysykää Jumalalta, miten voisitte seurakuntana palvella muita Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan päättymisen jäl-
keen. Kun järjestätte toimintaanne, pyrkikää pitämään huolta, etteivät järjestelyt vie huomiotanne rukoukselta. ”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.)

Tässä on joitakin tapoja auttaa muita. Valitkaa mikä tahansa sopii yhteisönne tarpeisiin tai lisätkää listaan omia ideoitanne.

 • 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 teke-

misessä, 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 ympä-

ristössä.
 • 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 kolman-

nella 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.
 • Vieraile lastenkodissa ja tarjoa apua henkilökunnalle.
 • Perusta ompelu-/kudin-/virkkuuryhmä, jossa tehdään vaatteita vähävaraisille.
 • Lue Raamattua ääneen henkilölle, joka ei pysty näkemään tai lukemaan.
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 • 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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Herätyksen etsiminen

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 an-
taa 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 mukai-
sesti. 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 kom-
pastelevat 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 puoleen-
sa 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 saa-
vat 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 pel-
kää.” (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 mieles-
säsi, 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 jäsene-
si. 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 Jeesuk-
sen 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 Poi-
kaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.” (Gal. 2:20.)

”Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiin-
ne, 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 an-
teeksi 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 uskom-
me.” (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 Poi-
kaan, 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 kanssan-
ne.” (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 käs-
kyni ja noudatat kaikkia minun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi mitään niistä sairauksista, joilla kuritin egyptiläi-
siä. 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.” (Sa-
nanl. 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 pysy-
vän 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 ni-
messä 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 päi-
vältä. 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 Sa-
mariassa 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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Juhlasapatti
Suunnitelkaa, että Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan päätössapattina juhlitte Jumalan hyvyyttä ja suurta voimaa. 
Kertokaa toisillenne, millaisia kokemuksia teillä on herätyksestä ja Pyhän Hengen vuodatuksesta viimeisen kymmenen 
päivän aikana. Iloitkaa siitä, mitä Jumala on tehnyt, tekee yhä edelleen ja tulee vielä tekemään.

Jokaisen seurakunnan tarpeet ovat erilaisia, joten tehkää yhteistyötä oman seurakuntanne johtajien kanssa luodaksenne 
juuri omalle seurakunnallenne sopivan juhlan. Tässä on joitakin mahdollisia ideoita, joita voitte toteuttaa päätössapatin ju-
malanpalveluksessa. 

Teema:
Herätyksen pyytäminen Pyhältä Hengeltä.

Raamatunteksti:
”Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot.” (Sak. 4:6.)

Lauluehdotuksia:
Herra, ota eloni (SL 347); 
Henkesi täyteys (SL 193); 
Henki Herran elävän ((SL 194); 
Uudista minut, Jeesus (SL 286); 
Kallis olet, Herra Jeesus (SL 352)

Saarnaideoita:
Pyytäkää pastoria, vanhinta tai rukouskokousten johtajaa pitämään lyhyt puhe herätyksen saamisesta Pyhän Hengen kaut-
ta. Puheen pitäjä voi esimerkiksi käyttää yhtä seuraavista raamatunteksteistä: 
 • Luuk. 11:9–13 (Pyhän Hengen pyytäminen ja saaminen).
 • Ap. t. 2 (Pyhän Hengen vuodatus varhaisille kristityille).
 • Room. 8 (Eläminen Pyhän Hengen alaisena).

[TAI]
Pyydä Kymmenen rukouksen päivää -kampanjaan osallistuneita esittämään vuorotellen 1–2 minuutin pituisia tiivistelmiä jo-
kaisen päivän rukousoppaan sisällöstä. Kertokaa kunkin päivän otsikko, tärkein raamatunteksti ja pääajatus. (Suunnitelkaa 
etukäteen, jotta tiivistelmät eivät ylitä 1–2 minuuttia. Minuutissa ehtii puhua noin 90–120 sanaa.)
 
[TAI]
Pyytäkää seurakunnan nuoria lukemaan raamatuntekstejä tai muita lukemisia tai pitämään lyhyitä puheita Pyhän Hengen 
avulla tapahtuvasta herätyksestä. Nuoret voisivat myös osallistua musiikin esittämiseen tai pitää todistuksia.

Muita ohjelmaideoita:
 • seurakunnan jäsenten todistuksia rukousvastauksista
 • rukoushetki pienissä ryhmissä
 • ilmoitushetki tulevista rukouskokouksista tai palvelutoiminnasta
 • lastenkertomus rukouksesta
 • erityismusiikkia.
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Maailmanlaajuisen adventtikirkon rukousaiheet

 • 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 Kristuk-
sen 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 enti-

sen 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 kasvua niiden adventistien määrälle, jotka palvelevat Jumalaa rakastamalla toisia ja viemällä evanke-

liumin 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.
 • Rukoilemme kaikkien paikallisseurakuntien sapattikoulu- ja henkilökohtaisen evankelioimistyön puolesta, kun niiden 

kautta pyritään löytämään Jumalan suunnitelma ja tavoittamaan ihmisiä rakkaudellisen palvelutyön, raamatuntutkis-
telujen 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, että Pyhä Henki auttaisi meitä tavoittamaan ne 406 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat 105:ssä heikoim-

min 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 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 adventistikoulujen, opiskelijoiden ja opettajien puolesta maailmanlaajuisesti. 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 kiin-

nostusta uskontoa kohtaan. Murtakoon Pyhä Henkesi muurit, jotka ympäröivät maallistuneiden ihmisten sydäntä.
 • Siunaa meitä, kun viemme evankeliumia ihmisille, jotka ovat joutuneet henkien palvonnan, epäjumalanpalveluksen 

ja animististen uskomusten orjiksi. Auta meitä ymmärtämään heidän maailmankatsomustaan ja tutustuttamaan hei-
dät henkilökohtaiseen Vapahtajaan.

 • Herra, innoita seitsemännen päivän adventisteja kaikkialla maailmassa rukoilemaan hartaammin kuin koskaan aikai-
semmin. Pyytäkäämme yhdessä Pyhän Hengen myöhäissadetta, kuten on luvattu Joelin kirjan 2. luvussa, Hoosean 
kirjan 6. luvussa ja Apostolien tekojen 2. luvussa.

 • Rukoilemme niiden 541 ihmisryhmän puolesta, jotka asuvat Eteläisen Afrikan – Intian valtameren osaston 18 maas-
sa. 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 keskitty-
mään 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 luotettavuu-
della. Saakoon Jeesuksen rakkaus olla kaiken sen keskiössä, mitä uskomme.

 • Pyydämme, että valmistaisit nuoria perustamaan seurakuntia niille 789 ihmisryhmälle, jotka asuvat Pohjois-Ameri-
kan osaston yhdeksässä maassa.
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 • Pyydämme, että valmistaisit vapaaehtoisia palvelemaan niitä 70 kansanryhmää, jotka asuvat Israelin lähetyskentän 
alueella.

 • Pyydämme sinua herättämään lääkintälähetystyöntekijöitä perustamaan seurakuntia niiden 830 kansanryhmän kes-
kuuteen, jotka asuvat Itäisen Keski-Afrikan osaston alueen 11 maassa.

 • Pyydämme sinua herättämään rukoussotureita rukoilemaan niiden 2568 ihmisryhmän puolesta, jotka asuvat Eteläi-
sen Aasian osaston neljässä maassa. 

 • Auta perheitämme osoittamaan sinun rakkauttasi kodeissamme ja yhteisöissämme. Pyydämme, että toisit sopu-
sointua 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 maailmas-
sa. Auta meitä myös etsimään sinua joka päivä henkilökohtaisessa rukouksessa. Muistuta meitä siitä, että ilman 
sinua me emme voi tehdä mitään.

 • 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 ta-
voitetussa 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 päivit-
täiset 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.

 • Rukoilemme, että siunaat nuorisojohtajiamme kaikkialla maailmassa, kun he siirtävät seuraavalle sukupolvelle 
uskonperintönsä: Kristukseen perustuvan identiteetin, lähetystyön seitsemännen päivän adventistina sekä pai-
kallisseurakuntatason johtajuuden. 

 • Rukoilemme niiden nuorten puolesta, jotka työskentelevät Jumalan lähetyskentillä ohjelmien Vuosi Herralle ja Mis-
sion Caleb kautta, monesti vaarallisissakin olosuhteissa.

 • Herra, näytä meille oma strategiasi, jolla voimme viedä kolmen enkelin sanoman tämän maailman jerikoihin ja johtaa 
kaikissa kaupungeissa olevat rahabit pelastukseen Kristuksessa.

 • Herra, tuo parannus ja lohdutus niille miljoonille, jotka kärsivät sairauksista. Näytä meille, miten voimme toimia si-
nun käsinäsi ja jalkoinasi tuomaan siunausta kärsiville ja toivoa pelon vallassa oleville.
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Herätyksen etsiminen
1. PÄIVÄ— JEESUKSEN KALLISARVOISIN LAHJA

” – – totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” (Luuk. 
11:13.)

Minulla ei ole mitään
”Herra, opeta meitä rukoilemaan!” opetuslapset anoivat. He näkivät, miten Jeesus oli yhteydessä päivittäin taivaallisen 
Isänsä kanssa, ja kaipasivat samaa voimaa omaan elämäänsä.

Jeesus vastasi mieleenpainuvalla kolmiosaisella opetuksella rukouksesta. Siihen sisältyvät Herran rukous, vertaus kes-
kiyöllä tulevasta ystävästä ja huipennuksena kertomus siitä, miten meidän tulisi jatkuvasti pyytää Pyhää Henkeä (Luuk. 
11:1–13).

Vertauksessa (jakeet 5–8) miehellä ei ole mitään tarjottavaksi vieraalle, joka saapuu myöhään illalla. Mies kiiruhtaa naapu-
riin ja pyytää leipää ruokkiakseen vieraansa selittäen: ”Minulla ei ole mitään.” Hän jatkaa pyytämistä, kunnes viimein saa 
leipää vieraalleen. Tässä kertomuksessa näemme, että meidän täytyy tulla Jeesuksen luokse, jotta meillä olisi jotakin an-
nettavaa muille. Silloin kun haluamme jakaa Elämän leipää, huomaamme usein, ettei meillä ole mitään annettavaa!

Tämän jälkeen Jeesus liittää tämän vertauksen ongelman (”minulla ei ole mitään”) tarpeeseemme pyytää Pyhää Henkeä: 
”Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan.” (Luuk. 11:9.)

Jeesus kehottaa: Jatkakaa pyytämistä
Luukkaan evankeliumin 11. luvussa Jeesus painottaa yhdeksän kertaa, että meidän pitäisi pyytää Pyhää Henkeä elämääm-
me. En tiedä mitään toista raamatuntekstiä, jossa hän niin rakastavasti kannustaisi meitä ottamaan jotakin sydämen asiak-
si.

”Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyy-
tävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen 
käärmeen, kun poika pyytää kalaa? Tai skorpionin, kun hän pyytää munaa? 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. 11:9–13.)

Näissä muutamissa jakeissa Jeesus mainitsee viisi kertaa pyytämisen, kaksi kertaa etsimisen ja kaksi kertaa kolkuttami-
sen. Nämä ovat kaikki toimintaa edellyttäviä sanoja. Jeesus osoittaa selvästi, että meidän tulee tarttua toimeen tullaksem-
me täytetyiksi Pyhällä Hengellä. Viimeinen pyytää-verbi on kreikan kielessä jatkuvassa aikamuodossa, mikä tarkoittaa sitä, 
että meidän ei pitäisi pyytää vain kerran, vaan pyytää yhä uudelleen – jatkuvasti. Selvästikin Jeesus haluaa tämän sydämel-
lisen kutsun kautta herättää meidät kaipaamaan Pyhää Henkeä. Hän tietää, että meiltä puuttuu jotakin ratkaisevan tärkeää, 
jos emme jatkuvasti pyydä Pyhän Hengen rikkaita siunauksia.

Ellen Whiten kirjassa Kristuksen vertaukset sanotaan: ”Jumala ei sano: anokaa kerran, niin teille annetaan. Hän kehottaa 
meitä anomaan ja olemaan uupumattoman kestäviä rukouksessamme. Hellittämätön anominen lujittaa anojan asennetta ja 
saa hänet yhä enemmän haluamaan sitä, mitä hän pyytää.” (S. 100.)

Mietitäänpä hetki sitä, miksi Jeesus itse vietti niin paljon aikaa rukouksessa. Ellen White selittää: ”Aamu toisensa jälkeen 
Jeesus oli yhteydessä taivaallisen Isänsä kanssa saaden häneltä päivittäin tuoreen Pyhän Hengen kasteen” (Signs of the 
Times, 21.11.1895).

Niin, Jeesus oli tässä esimerkkimme. Kysy itseltäsi: jos Jeesus tarvitsi päivittäin Pyhän Hengen antamaa uudistusta, miten 
paljon tärkeämpää se onkaan minulle?

Seurakunnan jäsenen todistus ja haaste
”Viimeisen kahden vuoden ajan olen päivittäin rukoillut Pyhän Hengen kastetta elämääni. – – Kulkuni Jumalan kanssa on 
ollut uskomatonta. Galatalaiskirjeen 5. luvussa mainittu Hengen hedelmä on tullut entistä näkyvämmäksi elämässäni sen 
jälkeen, kun pyysin Jeesusta elämään minussa, toteuttamaan minussa hänen tahtonsa ja uudistamaan minut päivittäin 
Pyhällä Hengellä. Saan aiempaa suurempaa iloa Raamatun lukemisesta ja siitä, että kerron Kristuksesta muille. Minulla 
on entistä suurempi halu rukoilla muiden puolesta, ja lisäksi elämäntapani ovat muuttuneet radikaalisti. – – Haastan sinut 
rukoilemaan kuuden viikon ajan päivittäin Pyhällä Hengellä täyttymistä ja katsomaan, mitä tapahtuu.” (C.H.)
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Rukous Raamatun sanoilla
Miksi emme saa enemmän rukousvastauksia?
”Teillä ei ole, sentähden ettette ano. Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen hi-
moissanne.” (Jaak. 4:2, 3, VKR.)
Rakas taivaallinen Isä, anna meille anteeksi, että olemme laiminlyöneet säännöllisen Pyhän Hengen anomisen. Kiitos siitä, 
että jos me tunnustamme syntimme, sinä olet uskollinen ja annat ne anteeksi.

Pyyntömme osoittaa, miten paljon arvostamme Jumalan tarjousta.
”Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin an-
taa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” (Luuk. 11:13.)
Rakas Isä, kiitos siitä, että olet luvannut antaa meille Pyhän Hengen. Pyydämme nyt Pyhän Hengen vuodatusta ja kiitämme 
siitä, että vastaat meille. Opeta meitä luottamaan tähän lupaukseen.

Jumala haluaa antaa meille yltäkylläisen elämän!
”’Joka uskoo minuun, ”hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat”, niin kuin kirjoituksissa sanotaan.’ Tällä Jeesus 
tarkoitti Henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan.” (Joh. 7:38, 39.)
Rakas Herra, kiitos siitä, että annat elävän veden virtoja niille, jotka uskovat sinuun. Auta meitä elämään niin, että päivittäin 
antaudumme sinulle, Kristus, niin, että voit täyttää tämän lupauksen elämässämme.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyydestään.
Synnintunnustus: Käyttäkää muutama minuutti yksityiseen synnintunnustukseen ja kiittäkää Jumalaa hänen anteeksian-
nostaan.
Ohjaus: Pyytäkää Jumalalta viisautta ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen ja päätösten tekemiseen.
Kirkkokuntamme: Pyytäkää Jumalaa siunaamaan paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen seurakunnan pyrkimyksiä.
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten tarpeiden puoles-
ta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle ylistäen tai lau-
laen.

Lauluehdotuksia
Henki Herran elävän (194, Seurakunta laulaa [tästä eteenpäin SL]; Kosketa, minua, Henki (199, SL); Sun Henkesi sateen 
alle (204, SL); Henkesi täyteys (193, SL); Sinä kaipaatko täyteyttä Hengen sen (203, SL)
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Herätyksen etsiminen
2. päivä — lahjan käsittäminen

”Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden[.]” 
(Ef. 3:18.)

Ota vastaan, luovuta, kasva
Miten voimme kokea Jumalan rakkauden täyteyden? Luetaan, mitä apostoli Paavali sanoo Kirjeessä efesolaisille 3:14–21.

 1. Ensin meidän tulee ottaa vastaan Pyhän Hengen lahja. ”Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hen-
gellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne.” (Jae 16.)

 2. Seuraavaksi luovutamme elämämme Kristukselle ja elämme läheisessä jatkuvassa yhteydessä häneen. ”Näin 
Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte – –.” (Jae 17.)

 3. Sitten uskomme kasvaa ja kypsyy meissä olevan Kristuksen ja Pyhä Hengen tähden.  ”– – rakkaus on elämänne 
perustus ja kasvupohja.” (Jae 17.)

Mikä on tulos? Saamme kokea Jumalan rakkauden täyteyden. ”Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsit-
tämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden – –.” (Jakeet 18, 19.)

Jumalan rakkaus kestää kaikki koettelemukset
Katsotaan vertausta tuhlaajapojasta, joka kerrotaan Luukkaan evankeliumissa 15:11–32. Eräänä päivänä nuorempi kahdes-
ta veljestä meni isän (vertauskuva Jumalasta) luo ja julisti, että hän halusi lähteä kotoa ja elää omaa elämäänsä. Ilmeisesti 
isän kotielämälle asettamat säännöt (Jumalan käskyt) eivät miellyttäneet poikaa. Poika vaati osuuttaan perinnöstä, johon 
hänellä ei edes vielä ollut oikeutta, mutta isä antoi hänelle hänen osuutensa. Isä antoi pojalle täyden vapauden, koska hän 
rakasti poikaa ja kunnioitti tämän valintaa (aivan kuten Jumala tekee meidän kanssamme). 

Poika matkusti kauas kotoa ja pisti rahaa menemään villeissä juhlissa ja säädyttömiin naisiin. Kun pojan rahat alkoivat huve-
ta, hänen ”ystäviensä” joukko pieneni, kunnes hänellä ei ollut mitään jäljellä. Tilanne kävi vielä huonommaksi, kun alueelle, 
jossa poika asui, tuli nälänhätä. Epätoivoissaan poika etsi työtä, mutta saatavilla oli ainoastaan sikopaimenen virka. Nälkä 
piinasi poikaa, mutta hän ei saanut syödä edes sikojen ruokaa.

Niin kuin usein käy vastoinkäymisten aikaan, poika alkoi pohtia elämäänsä. Hän käsitti, että kaikilla hänen isänsä 
työmiehillä oli tarpeeksi syötävää samalla kun hän näki nälkää. Poika teki päätöksen palata isänsä luokse ja sanoa: ”Isä, 
minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota 
minut palkkalaistesi joukkoon.” (Jakeet 18, 19.)

Poika lähti kotia kohti sekalaisessa mielentilassa, mutta hänen isänsä jo tähyili häntä. Täynnä myötätuntoa isä juoksi poikaa 
kohti, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä, vaikka pojan on täytynyt olla likainen ja haiseva. Poika ei ehtinyt saada syyllisyy-
tensä tunnustamista päätökseen, kun isä jo kutsui palvelijoita tuomaan parhaat vaatteet ja valmistamaan juhlan. Selvästikin 
isä rakasti poikaansa yhtä paljon kuin aiemmin. Vertauskuvassa kuulemme koko pelastuskertomuksen – syntisen katu-
muksen ja synnintunnustuksen, kaipaavan isän ja riemullisen tervetulotoivotuksen meidän palatessamme. Jumala rakastaa 
meitä ilman ehtoja! Meidän täytyy kuitenkin tulla hänen luokseen, aivan niin kuin poika meni takaisin isänsä luo. Jumalan 
rakkaus kestää kaikki koettelemukset! Jumala ottaa sinut varmasti vastaan.

Vasta kun poika palasi, isä pystyi osoittamaan kaiken rakkautensa. Vasta silloin poika oli valmis ottamaan kaiken sen, mitä 
hänen isänsä halusi antaa. Viimein mikään ei ollut esteenä heidän läheiselle suhteelleen, ja poika pystyi kokemaan isänsä 
täydellisen hyvyyden – isän, joka ei ollut koskaan lakannut odottamasta häntä takaisin.

Palataan kysymykseemme – miten voimme kokea Jumalan rakkauden koko täyteyden? Siten, että elämme joka päivä 
antautuneina täydellisesti Kristukselle Pyhän Hengen voiman avulla. Kun Jumalan rakkaus täyttää elämämme, tulemme 
hänen rakkautensa kanaviksi muille. Mitä enemmän annamme, sitä enemmän saamme. Ellen White sanoo: ”Te tarvitsette 
joka päivä uuden rakkauden kasteen, joka apostolien päivinä teki Jumalan omista yksimielisen joukon.” (Todistusaarteita, 
osa 1, s. 472.)

Miksi on niin tärkeää ymmärtää Jumalan osoittamaa rakkautta? ”Paavali tajusi, että ihmisten oli ymmärrettävä Kristuksen 
luonne ennen kuin he voisivat rakastaa häntä ja katsoa ristiä uskon silmin. Tämä on sitä oppia, joka on lunastettujen tutkis-
telun ja ylistyksen kohteena läpi koko iankaikkisuuden.” (Ellen White, Alfa ja omega, osa 6, s. 190.) Mikä ilo onkaan tutkia 
Vapahtajamme verratonta ja monipuolista rakkautta! Etkö haluakin kääntää tänään katseesi Jeesukseen?
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Rukous Raamatun sanoilla
Mikä on suurin käsky?
”Jeesus vastasi: ’Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. – – Toinen yhtä tärkeä on 
tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’” (Matt. 22:37, 39.)
Isä, kiitos siitä, että rakastat minua. Auta minua rakastamaan sinua koko sydämestäni, koko olemuksellani, kaikilla tunteil-
lani, koko voimallani. Kiitos, että jo vastaat tähän pyyntöön tahtosi mukaan. Tahdon rakastaa lähimmäistäni sinun avullasi. 
Tee minusta rakkautesi kanava.

Miten voimme käsittää Jumalan rakkauden syvyyden?
”Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. 
Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenet-
te yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuk-
sen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät.” (Ef. 3:16–19.)
Isä, vahvista minua läpikotaisin Pyhän Henkesi välityksellä. Anna Kristuksen elää minussa uskon kautta ja ohjata minua 
niin, että voin juurtua vahvasti hänen rakkauteensa. Koska tämä pyyntö on tahtosi mukainen, kiitän sinua siitä, että kuulet 
minua ja vastaat minulle.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyydestään.
Synnintunnustus: Käyttäkää muutama minuutti yksityiseen synnintunnustukseen ja kiittäkää Jumalaa hänen anteeksian-
nostaan.
Ohjaus: Pyytäkää Jumalalta viisautta ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen ja päätösten tekemiseen.
Kirkkokuntamme: Pyytäkää Jumalaa siunaamaan paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen seurakunnan pyrkimyksiä.
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten tarpeiden puoles-
ta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle ylistäen tai lau-
laen.

Lauluehdotuksia
Sua rakastan, Jeesus (188, SL); Kunnian Herraa palvelkaamme (409, SL); Ylistys kohoaa (41, SL); Siunausvirrat nyt kuo-
huu (90, SL); Kun uskossa saan katsoa (299, SL)
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Herätyksen etsiminen
3. PÄIVÄ — RATKAISUNA HERRALLE ANTAUTUMINEN

”Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla.” 
(Room. 12:1.)

Minun tarinani
Olin liikealalla oleva 36-vuotias, kun ystäväni, joka oli pastori, yllättäen kuoli 41 vuoden ikäisenä. Tämä nosti mieleeni ky-
symyksen: mitä tapahtuisi, jos Jumala kutsuisi minut pastoriksi? En lainkaan halunnut tätä. Koko viikon taistelin kiivaasti ja 
neuvottelin Jumalan kanssa – aamulla, keskipäivällä ja illalla. Selitin hänelle, miten voisin palvella häntä muilla tavoilla. Hän 
ei tuntunut kuuntelevan vastaväitteitäni, ja kun polvistuin vuoteeni viereen vailla muita perusteluja, hiljainen ajatus laskeutui 
mieleeni: Jumala rakastaa sinua! Ja ajattelin: Niin, uskon tähän.

Muutaman minuutin kuluttua luottamus Jumalan rakkauteen sai minut täysin antautumaan hänelle. Sitten koin rauhan. Puo-
lentoista vuoden kuluttua Herra tosiaan kutsui minut pastoriksi. Vuosien jälkeen olen yhä kiitollinen hänelle. Juuri hänen 
loputon rakkautensa ja viisautensa osoitti minulle täysin erilaisen tien kuin sen, joka minulla oli mielessäni. Nyt ymmärrän, 
että tuo antautuminen vapautti runsaat siunaukset toimimaan elämässäni. Jumala johdatti minua parasta mahdollista tietä.

Miksi antautua Jumalalle?
Garrie F. Williams kirjoittaa: ”Täysi antautuminen Jumalalle on avain pelastukseen, uudestisyntymiseen, voittoon synnistä 
ja kiusauksista sekä Pyhän Hengen täyteyteen.” (How to be Filled With the Holy Spirit and Know It). Tämä on rohkaiseva 
sanoma, jota ei voi korostaa liian paljon.

Aivan niin kuin minun piti antautua, ennen kuin Jumala pystyi kunnolla käyttämään minua, niin myös apostoli Paavalin piti 
luopua vanhasta elämästään ja suunnitelmistaan, kun Jumala kutsui hänet Damaskoksen tiellä. Kirjeessään roomalaisille 
Paavali kehotti myöhemmin uskovia antamaan elämänsä ”pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi” ja antamaan 
itsensä ja ruumiinsa jäsenet Jumalalle ”vanhurskauden aseiksi”. (Room. 12:1; 6:13.)

Monetkaan eivät ole antaneet itseään Jumalalle (usein tietämättömyyttään), vaan ovat ottaneet elämänsä ohjat omiin käsiin-
sä. Heiltä puuttuu Pyhän Hengen voima – lahja, joka tuo esiin kaikki Jumalan muut lahjat. ”Mutta se on annettu ehdoilla, 
kuten kaikki muutkin lupaukset. Monet uskovat tämän lupauksen ja tunnustavat omistavansa sen itselleen, he puhuvat 
Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä, mutta se ei heitä hyödytä. He eivät alista sieluaan Jumalan voiman ohjattavaksi ja hallit-
tavaksi.” (Ellen White, Alfa ja omega, osa 5, s. 224, kursiivi lisätty.)

Ihmisinä me vastustamme vapaudestamme luopumista, mutta Jumalan toive meidän suhteemme on vastakkainen: ”Jumala 
haluaa parantaa ja vapauttaa meidät. Tämä edellyttää koko olemuksemme täydellistä muuttumista ja uudistumista, ja siksi 
meidän on antauduttava kokonaan hänelle.” (Ellen White, Tie Kristuksen luo, s. 41.)

Syntinen elämä ei ole yhtä vapaata kuin me kuvittelemme. ”Jokainen sielu, joka kieltäytyy jättäytymästä Jumalalle, on toi-
sen voiman vallassa. Hän ei ole itsensä oma. Hän voi puhua vapaudesta, mutta hän on kaikkein kauheimmassa orjuudes-
sa. Hän ei voi nähdä totuuden kauneutta, sillä saatana hallitsee hänen mieltään. Vaikka hän kuvittelee seuraavansa oman 
järkensä määräyksiä, hän noudattaa pimeyden ruhtinaan tahtoa. Kristus tuli murtamaan kahleet, jotka sitovat sielun synnin 
orjuuteen.” (Ellen White, Alfa ja omega, osa 5, s. 28, 29.)

Mitä menetämme antautumalla Kristukselle? Hän pystyy vapauttamaan meidät oman itsemme tyranniudesta – kateudesta, 
kaunasta, riitaisuudesta, ahneudesta, riippuvuudesta, vihasta, ylpeydestä, itserakkaudesta, lannistumisesta, alemmuuden-
tunteista ja paljosta muusta. Muista, että jokainen ihminen on itsensä suurin ongelma. Sinä olet oman itsesi suurin ongel-
ma. ”Kun ihminen jättäytyy Kristukselle, hän kokee muutoksen, johon sisältyy mitä suurin vapauden tunne.” (Ellen White, 
Desire of Ages, s. 466.)

Savenvalaja voi työstää ainoastaan savea, joka on hänen käsissään. Tästä syystä tarjoamme itsemme Jumalalle. ”Vai-
keuksien täyteisestä elämästä tulee paljon yksinkertaisempaa, kun luovutamme kaiken oman voimamme Jumalalle. Näin 
heikennämme ja pysäytämme luonnollisen sydämemme intohimot, kun kamppailemme niitä vastaan.” (Ellen White, My Life 
Today, s. 6.)

Vain antautuminen johtaa kestävään iloon. ”Jotka uskovat Kristuksen sanan ja jättävät sielunsa hänen haltuunsa ja elämän-
sä hänen määrättäväkseen, löytävät rauhan ja levon. Ei mikään täällä maailmassa voi tehdä heitä surullisiksi, kun Jeesus 
ilahduttaa heitä läsnäolollaan. Täydellisessä alistumisessa on täydellinen lepo.” (Ellen White, Alfa ja omega, osa 4, s. 284.) 
Jumala kutsuu sinua tänään kokemaan täydellisen levon!
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Rukous Raamatun sanoilla
Tee meistä rakkautesi välikappaleita.
”Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi! Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, 
antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi!” (Room. 6:13.)
Herra, haluamme antaa sinulle elämämme jokaisen alueen. Käytä meitä välikappaleina sinun kunniaksesi.

Anna elämämme olla jumalanpalvelusta.
”Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle 
mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla.” (Room. 12:1.)
Isä, kiitos paljon siitä, että olet kutsunut meidät uusiksi luomuksiksi. Näytä meille, miten voimme antautua sinulle päivittäin 
ilman ehtoja. Auta meitä seuraamaan sinua kaikissa asioissa sinun voimassasi.

Varjele meidät Pahalta.
”Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen heistä, niin 
ettei Paha saa otetta.” (1. Joh. 5:18.)
Herra, kiitos lupauksestasi suojella meitä Paholaiselta, kun olemme antautuneet sinulle. Johdata meitä polkuasi pitkin 
täydelliseen iloon.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyydestään.
Synnintunnustus: Käyttäkää muutama minuutti yksityiseen synnintunnustukseen ja kiittäkää Jumalaa hänen 
anteeksiannostaan.
Ohjaus: Pyytäkää Jumalalta viisautta ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen ja päätösten tekemiseen.
Kirkkokuntamme: Pyytäkää Jumalaa siunaamaan paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen seurakunnan pyrkimyksiä.
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten tarpeiden puoles-
ta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle ylistäen tai 
laulaen.

Lauluehdotuksia
Kaikki Jeesukselle annan (241, SL); Tahtosi, Herra, tapahtukoon (369); Herra, ota eloni (347, SL); Siipeinsä suojassa (321, SL); 
Käyn tällaisena luoksesi (223, SL)

WWW.TENDAYSOFPRAYER.ORG10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ



22

Herätyksen etsiminen
4. PÄIVÄ — HERÄTYS KÄYTÄNNÖSSÄ

”Te – – jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaak-
senne kaiken mielihaluissanne.” (Jaak. 4: 2, 3.)

Kuvittele mahdollisuudet
Kuvittele, että joku pitää saarnan herätyksestä seurakunnassasi. Saarnaaja kutsuu viimeisen alttarikutsun aikana kuulijoita 
ottamaan vastaan Jeesuksen ja seuraamaan häntä aina. Ehkä kukaan ei vastaa, ehkä muutama vastaa, ehkä monikin. 
Koska Jumala loi ihmisille vapaan tahdon, emme voi ottaa kunniaa siitä, miten muut ihmiset vastaavat kutsuun. Kun monet 
ihmiset kuitenkin ottavat vastaan Jumalan sanoman ja laittavat sen käytäntöön – johtuipa se julkisesta saarnaamisesta, 
henkilökohtaisista raamatuntutkisteluista, ystävyysevankelioinnista tai Jumalan järjestämistä yllätyksistä – todistuksemme 
on selvästi menestyksekästä. Tällaisen tuloksen saaminen on Pyhän Hengen lahja. Me pysymme hämmästyneinä taka-
alalla ja katsomme, kun Jumala tekee ihmeitä. 

Liian usein kristillinen elämämme ei kuitenkaan ole näin tehokasta. Tämä ei tarkoita, että seurakuntamme ohjelma tai ulos-
päin suuntautuvat työmuodot olisivat turhia. Herra on varmasti siunannut, niin paljon kuin mahdollista,  vilpittömät ponnis-
telumme. Miten paljon suurempia asioita voisimme kuitenkaan kokea, jos saisimme täyden Pyhän Hengen vuodatuksen? 
Vain Jumala tietää, millaiset mahdollisuudet avautuisivat! Saarnaaja Henry T. Blackaby kirjoittaa: ”Jumala saa aikaan kuu-
dessa kuukaudessa enemmän hänelle antautuneiden ihmisten avulla kuin mitä saisimme aikaan kuudessakymmenessä 
vuodessa omassa voimassamme ja viisaudessamme.” (Blackaby, Experiencing God, s. 108, tarkistettu laitos, ei suom.)

Herätyksen rukoileminen on ensisijaisen tärkeää, mutta emme voi pysähtyä siihen. Kutsun sinua ottamaan tarvittavat aske-
leet todella kokeaksesi henkilökohtaisen herätyksen. Jumalan siunaamana elämästäsi voi tulla vahvempaa ja tyydyttäväm-
pää kuin koskaan ennen. Kotisi ja seurakuntasi voivat myös kokea uuden elämän.

Mikä puuttuu?
Ensin muutama kysymys: Mikä on kaikkien ongelmiemme ydin? Onko se hengellinen? Voisiko haalean kristillisen koke-
muksen syynä olla Pyhän Hengen puute? Jos vastaus on kyllä, miksi meillä sitten ei ole Pyhää Henkeä elämässämme?

Raamattu sanoo: ”Te – – jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituk-
sessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne.” (Jaak. 4: 2, 3.) Kuten opimme ensimmäisen päivän lukemisesta, Jumala 
kehottaa meitä pyytämään jatkuvasti Pyhää Henkeä elämäämme. ”Miksi emme kaipaa ja janoa Hengen lahjaa, vaikka voi-
ma tulee meille sen kautta? Miksi emme puhu siitä, rukoile sitä, saarnaa siitä?” (Ellen White, Testimonies for the Church, 
osa 8, s. 22).

Jaakob sanoo myös, ettemme saa, koska pyydämme ”väärässä tarkoituksessa”. Ehkä hän tarkoittaa, että Jumala ei voi an-
taa siunaustaan, koska ”lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset”. Paavali selittää: ”Lihan pyrkimykset tuottavat 
kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.” (Room. 8:5, 6.)

Raamattu kuvailee itse asiassa kolmea ihmisryhmää ja niiden suhdetta Jumalaan. Jokaisen ryhmän sisällä on eroavuutta, 
joka saattaa johtua vanhempien vaikutuksesta, perityistä luonteenpiirteistä, itsekurin määrästä, iästä, kulttuurista, koulutus-
tasosta ja niin edelleen. Näistä eroista huolimatta löydämme vain kolme perusryhmää: ”luonnollisen” eli ”maallisen” ihmi-
sen, ”hengellisen” eli ”Hengen mukaan elävän” ihmisen ja ”lihallisen” eli ”lihan mukaan elävän” ihmisen.

Nämä kolme ryhmää on kuvailtu Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille 2:14–16 ja 3:1–4. Tässä yhteydessä mainitsemme 
luonnollisen ihmisen vain lyhyesti: hän elää luonnostaan maailmassa eikä hänellä ole vielä suhdetta Jumalaan. Seurakun-
nan jäsenet kuuluvat kahteen jäljelle jäävään ryhmään, ja nopea vilkaisu molempien kuvaukseen auttaa paljastamaan, 
missä ongelma pääasiassa on. Kysymys kuuluu: kumpaan ryhmään minä kuulun? Nopea tutkiminen auttaa meitä määritte-
lemään ryhmämme, mutta muistammehan, että haluamme katsoa omaa elämäämme emmekä toisten! Millainen ihminen 
sinä olet?

Luonnollinen ihminen: Ei suhdetta Jumalaan. Hän ”ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hä-
nen mielestään hulluutta.” (1. Kor. 2:14.)
Hengellinen ihminen: Syvä, aito suhde Jumalaan. Kun olemme hengellisiä, ”meillä on Kristuksen mieli [henki].” (1. Kor. 
2:16.)
Lihan mukaan elävä ihminen: Teennäinen tai ristiriitainen suhde Jumalaan. ”Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin 
hengellisille ihmisille puhutaan, vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa vallassa oleville, niille jotka ovat Kristuksen tun-
temisessa vielä pikkulapsia.” (1. Kor. 3:1.)

Tulossa 5. päivänä: mikä ero on hengellisellä ja lihan mukaan elävällä uskovalla?
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Rukous Raamatun sanoilla
Pyhä Henki johdattaa ajatuksiamme
”Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset.” (Room. 8:5.)
Isä, ymmärrämme, että olemme joko lihamme vaikutuksen tai Pyhän Hengen vaikutuksen alaisina. Tee meistä hengellisiä 
uskovia ja kiinnitä mielemme Hengen mukaisiin asioihin.

Emme ole enää halujemme armoilla.
”Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja.” (Gal. 
5:16.)
Herra, kiitos siitä, että Pyhä Henki rikkoo synnin voiman elämässämme. Kasvata sydämissämme Hengen hedelmää. Kiitäm-
me sinua tästä ihmeellisestä lupauksesta.

Henki vapauttaa meidät tuomiosta.
”Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa ja jotka eivät vaella lihan vaan Hengen 
mukaan. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman 
laista.” (Room. 8:1, 2, alaviiteteksti mukana.)
Isä, miten ihanaa onkaan tietää, että synnin kahle rikkoutuu, kun elämme Pyhässä Hengessä. Kiitos siitä, että Kristus otti 
kantaakseen syyllisyytemme ja vapautti meidät synnistä ja kuolemasta.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyydestään.
Synnintunnustus: Käyttäkää muutama minuutti yksityiseen synnintunnustukseen ja kiittäkää Jumalaa hänen 
anteeksiannostaan.
Ohjaus: Pyytäkää Jumalalta viisautta ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen ja päätösten tekemiseen.
Kirkkokuntamme: Pyytäkää Jumalaa siunaamaan paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen seurakunnan pyrkimyksiä.
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten tarpeiden puoles-
ta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle ylistäen tai laula-
en.

Lauluehdotuksia
Veressä Jeesuksen (SL 371); Siunausvirrat nyt kuohuu (SL 90); Maan, taivaan valtias (SL 108); Kallis olet, Herra Jeesus 
(SL 352); Herra, ota eloni (SL 347)
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Herätyksen etsiminen
5. PÄIVÄ — HENGEN VAI LIHAN MUKAAN EL ÄVÄ IHMINEN: MIKÄ ERO?

”Mutta meillä on Kristuksen mieli.” (1. Kor. 2:16.)

Yhteytemme taivaaseen
Ennen kuin määrittelemme, millainen on  Hengen ja lihan mukaan elävä uskova, meidän täytyy muistaa, että emme puhu 
”syntisistä” ja ”synnittömistä”. Kaikki ihmiset – niin Hengen kuin lihan mukaan elävät – ovat syntisiä ja tarvitsevat Vapahta-
jaa. Vanhurskautemme tulee vain häneltä. Se, kumpaan ryhmään kuulumme, riippuu siitä, millainen on henkilökohtainen 
suhteemme Pyhään Henkeen. Jumalan asetusten mukaan emme voi katkaista suhdettamme Pyhään Henkeen vahingoitta-
matta yhteyttämme taivaaseen (Matt. 12:32). Ellen White selittää: ”– – joka vastustaa Pyhän Hengen työtä, astuu alueelle, 
jonne katumus ja usko eivät enää ulotu. Hengen kautta Jumala tekee työtään ihmissydämessä – –.” (Alfa ja omega, osa 4, 
s. 275, 276.)

Muistutuksen arvoista on se, että ainoa ihminen, jota minun tulee arvioida hengellisyyden suhteen, olen minä itse. Jumala 
pystyy tekemään työtä muiden ihmisten sydämessä eikä tarvitse minun apuani muiden seurakunnan jäsenten leimaami-
sessa. Hyvä uutinen on se, että jos petyn siihen, mitä Jumala paljastaa sydämessäni, hän voi alkaa muuttaa minua tästä 
päivästä lähtien!

Hengen mukaan elävä seurakunnan jäsen
Hengen mukaan elävä ihminen on aidosti kääntynyt uskova. Vaikka hän on syntynyt syntisenä, häntä voi sanoa ”hengelli-
seksi”, koska hän elää ja kasvaa Pyhän Hengen yhteydessä. Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Hengellinen ihminen sen sijaan 
pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia. – Kuka tuntee Herran mielen, niin että voi neuvoa hän-
tä? Mutta meillä on Kristuksen mieli [henki].” (1. Kor. 2:15, 16.)

Hengellisen ihmisen elämän keskuksessa on Jeesus, joka hallitsee ihmisen sydäntä ja määrittelee hänen elämänsä 
 asioiden tärkeysjärjestyksen. Hän on antautunut kokonaan Jeesukselle ja pyytää lakkaamatta Pyhää Henkeä (Luuk. 11:13). 
Laodikean yhteyteen sijoitettuna hengellistä ihmistä voisi kutsua “kuumaksi” (Ilm. 3:15). Vertauksessa kymmenestä mor-
siusneidosta hengellistä ihmistä voisi kutsua ”viisaaksi” (Matt. 25:2–4.) Hengellinen ihminen saa kokea yltäkylläistä elämää 
(Joh. 10:10) ja ”Jumalan koko täyteys” valtaa hänet (Ef. 3:19). Hän riemuitsee siitä, että Jumala on pelastanut hänet anta-
malla hänelle uskon (Ef. 2:8). Vaikka hengellinen ihminen kokee takapakkeja ja kiusauksia, hänen silmänsä ovat kiinnitty-
neet Jeesukseen.

Lihan mukaan elävä seurakunnan jäsen
Lihan mukaan elävällä ihmisellä saattaa olla teennäinen tai ristiriitainen suhde Jumalaan. Hän saattaa olla hiljaisen 
välinpitämätön tai jopa avoimesti kapinallinen Pyhää Henkeä kohtaan. Apostoli Paavali sanoo asiasta näin: ”Minä en voinut 
puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan, vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa vallassa oleville, 
niille jotka ovat Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia. Annoin teille ravinnoksi maitoa, en vahvaa ruokaa, sillä sitä te 
ette olisi vielä kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään, sillä olette yhä vanhan luontonne vallassa. Kun teillä kerran on kes-
kinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin ihmiset elävät. Jos yksi sanoo: ’Minä 
olen Paavalin puolella’, toinen taas: ’Minä Apolloksen’, ettekö silloin ole kuin ihmiset ainakin?” (1. Kor. 3:1–4).

Voimme siis päätellä, että suhteemme Pyhään Henkeen täytyy olla määräävä tekijä. Lihan mukaan elävä uskova elää van-
han luontonsa alaisena eli omassa inhimillisessä voimassaan, ei Pyhän Hengen voimassa. Surullisinta on se, että hän ei 
ole valinnut ottaa vastaan ikuista elämää (Room. 8:9).

Paavali kutsui vanhan luontonsa vallassa olevia ”veljiksi”, mikä osoittaa, että kyse oli seurakunnan jäsenistä. Hän ei voinut 
kutsua heitä ”hengellisiksi”, koska he eivät olleet täyttyneet tarpeeksi Pyhällä Hengellä. He eivät olleet kasvaneet uskossa 
siten kuin heidän olisi tullut kasvaa. On mahdollista olla monia vuosia seurakunnan jäsen ja silti elää vanhan luontonsa val-
lassa. On mahdollista omata raamatullista tietoa eikä silti kasvaa hengellisesti. Monet lihan mukaan elävät uskovat tuntevat 
tyytymättömyyttä, pettymystä ja tarkoituksettomuuden tunnetta hengellisessä elämässään. Jotkut ovat apaattisia ja sanovat: 
“Olemme syntisiä. Emme voi tehdä mitään sen hyväksi.”

Toiset lihan mukaan elävät uskovat ovat innokkaita ja aktiivisia, ehkä jopa ylpeitä tärkeistä asemistaan seurakunnassa. 
Surullista kyllä Jeesus sanoo: ”Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, 
sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.’ Mutta silloin he saavat mi-
nulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!’” (Matt. 7:22, 23.) Mikä oli ongelma? Heillä 
ei ollut henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen eikä elävää suhdetta Pyhään Henkeen.

Jos huomaat, että elät vanhan luontosi varassa, ole rohkealla mielellä! Voit aloittaa uuden elämän juuri nyt. Monet tällaiset 
uskovat eivät ole tietoisia omasta tilastaan, ja voi olla, että olet jo alkanut rukoilla syvempää uskon kokemusta. Jeesuksen 
toive sinulle on, että ilosi tulisi täydelliseksi (Joh. 15:11), ja hän kutsuu sinua lepäämään ikuisen elämän vakaassa toivossa.
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Olemme vielä vanhan luontomme vallassa, mutta meillä on toivo.

”Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan, vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa 
vallassa oleville, niille jotka ovat Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia. Annoin teille ravinnoksi maitoa, en vahvaa ruo-
kaa, sillä sitä te ette olisi vielä kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään, sillä olette yhä vanhan luontonne vallassa. Kun teillä 
kerran on keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin ihmiset elävät.” (1. Kor. 
3:1–3).
Rakas Herra, kiitos tämän tekstin ”vielä”-sanasta, joka muistuttaa meitä siitä, että meidän ei tarvitse jäädä tähän tilantee-
seen. Me haluamme, että muutat meidät tänään. Kiitos siitä, että kateus ja riita paranevat, kun elämme Pyhässä Hengessä.

Pyydämmekö väärässä tarkoituksessa?
”Te – – jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaak-
senne kaiken mielihaluissanne.” (Jaak. 4: 2, 3.)
Isä, elämme hengellisessä köyhyydessä, koska emme pyydä, tai pyydämme itsekkäistä, inhimillisistä syistä. Pyydämme 
sinua muuttamaan rukouksemme ja johtamaan meitä Pyhän Hengen kautta.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyydestään.
Synnintunnustus: Käyttäkää muutama minuutti yksityiseen synnintunnustukseen ja kiittäkää Jumalaa hänen 
anteeksiannostaan.
Ohjaus: Pyytäkää Jumalalta viisautta ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen ja päätösten tekemiseen.
Kirkkokuntamme: Pyytäkää Jumalaa siunaamaan paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen seurakunnan pyrkimyksiä.
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten tarpeiden puoles-
ta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle ylistäen tai 
laulaen.

Lauluehdotuksia
Oi, Herrani, sain armosi (SL 125); Varmana laulaa Herrasta saan (SL 39); Ihmeinen risti (SL 235); Maksettu on (SL 249); Golga-
tan veressä voima on (SL 234)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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Herätyksen etsiminen
6. PÄIVÄ — JUMALAN RATKAISU VAIKEUKSIIMME

”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka 
tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava.” (Luuk. 9:23, 24.)

Kestävän herätyksen kaksi salaisuutta
Jeesus tarjoaa ratkaisun vanhan luontonsa vallassa oleville uskoville, jotka haluavat alkaa elää Hengen mukaan. Hän sa-
noo: ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.” (Joh. 15:4.) Miten se tapahtuu?
 Ellen White sanoo, että Jeesuksessa pysyminen merkitsee
 1. ”hänen Henkensä alituista vastaanottamista” ja
 2. ”elämää, joka ehdoitta on annettu hänen palvelukseensa” (Alfa ja omega, osa 5, s. 228, 229).
Tämä Jumalan kaksiosainen ratkaisu ei johda vain herätykseen vaan myös onnelliseen kristilliseen elämään. Miksi? Jee-
sus sanoi: ”Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.” (Joh. 
15:11.) Ottamalla nämä kaksi askelta saamme kokea Kristuksen keskellämme eli hänen läsnäolonsa jokapäiväisessä elä-
mässämme. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on hänen kirkkautensa toivo (ks. Kol. 1:27).

Ratkaiseva asia: Pyydämme päivittäin Pyhän Hengen vuodatusta ja otamme sen vastaan uskossa. Luovutamme lisäksi 
päivittäin Jumalalle kaiken, mitä meillä on ja mitä olemme. Hän tarjoaa ilon!

Ensimmäisenä päivänä puhuimme siitä, miten tärkeää on pyytää Pyhää Henkeä, ja kolmantena päivänä tutkimme, miten 
meidän tulee antautua Jumalalle. Tänään tarkastelemme näitä kahta askelta uudelleen –  ja kiinnitämme erityistä huomiota 
tarpeeseen pyytää ja antautua päivittäin.

Miksi meidän pitäisi pyytää Pyhää Henkeä päivittäin?
Vuosia sitten luin kertomuksen gangsterista, joka antoi elämänsä Kristukselle. Hän tunnusti koko sydämestään valehtelun-
sa, varkautensa sekä muut rikokset ja sai kokea, miten Jumala voimakkaalla tavalla puuttui asioihin. Jumala käänsi hänen 
elämänsä täysin ympäri.

Tämä teki minuun vaikutuksen. Sanoin itselleni: ”Elämäni on hyvää monin tavoin, mutta minulla ei ole tuollaisia kokemuk-
sia.” Niinpä rukoilin: ”Herra, minäkin haluan tunnustaa kaikki syntini ja nekin synnit, joita et ole minulle vielä näyttänyt. 
Lisäksi aion nousta ylös tuntia aikaisemmin joka päivä rukoilemaan ja lukemaan Raamattua. Haluan nähdä, voitko sinä 
muuttaa minunkin elämäni.”

Kiitos Jumalalle, hän teki sen! Ei siksi, että olisin ansainnut pisteitä nousemalla aamulla aikaisin, vaan koska asetin itseni 
päivittäin Pyhän Hengen ulottuville. Jos tuore Pyhän Hengen vuodatus oli päivittäin tarpeellinen Jeesukselle tässä maail-
massa, miten paljon enemmän me tarvitsemmekaan tätä voimaa? Paavali kirjoittaa sisäisestä ihmisestä, joka uudistuu päi-
vä päivältä, ja rukoilee, että Jumala Hengellään vahvistaisi ja voimistaisi kansansa jäsenten sisäistä olemusta (2. Kor. 4:16 
ja Ef. 3:16). Ellen White lisää vielä tämän rohkaisun: ”Herra on halukkaampi antamaan Pyhän Hengen palvelijoilleen kuin 
vanhemmat ovat halukkaita antamaan hyviä lahjoja lapsilleen. Jokaisen työntekijän tulisi anoa Jumalalta päivittäistä Hengen 
kastetta.” (Alfa ja omega, osa 6, s. 39.) ”Sisäinen ihmisemme” tarvitsee päivittäistä huolenpitoa. 

Miksi meidän tulisi antautua päivittäin Jeesukselle?
Jeesus yritti auttaa opetuslapsiaan ymmärtämään palveluksen uhrautuvaa luonnetta sanoen: ”Jos joku tahtoo kulkea mi-
nun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.” (Luuk. 9:23.) Itsensä kieltäminen 
merkitsee sitä, että annamme elämämme Jeesuksen hallintaan joka päivä. Apostoli Paavali selittää tämän näin: ”Minä kuo-
len joka päivä – –.” (1. Kor. 15:31, RK 2012.)

Ihmisinä vastustamme hallinnan luovuttamista unohtaen: ”Juuri heikkona olen voimakas.” (2. Kor. 12:10.) Saamme fyysisen 
elämän syntymän hetkellä, mutta syömme silti joka päivä pysyäksemme terveinä. Saamme hengellisen elämän syntyes-
sämme uudesti, mutta tarvitsemme silti päivittäistä hengellistä ruokaa tai muuten kuolemme. Kuten emme voi syödä ate-
rioitamme etukäteen, emme myöskään voi antautua Kristukselle etukäteen huomista varten. Ellen White kirjoittaa: ”Miten 
hyvänsä täydellinen antautumisemme olikaan kääntyessämme, siitä ei ole mitään hyötyä, ellemme uudista sitä päivittäin.” 
(Our Father Cares, s. 144.)

Miten voimme aloittaa?
Paras – ja ainoa – keino päivittäisen Pyhän Hengen lahjan saamiselle ja Jeesukselle antautumiselle on pitää joka päivä 
henkilökohtainen hartaus. Ellemme valitse Jumalaa joka päivä, lupauksemme ja hyvät tarkoituksemme ovat kuin ”hiekasta 
tehtyjä köysiä” (Tie Kristuksen luo, s. 45.) Haluatko tänään lupautua antamaan päiväsi parhaan osan Jumalalle? ”Etsikää 
ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.” (Matt. 6:33.)
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Pysy parhaassa mahdollisessa suhteessa.
”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette 
pysty tekään, ellette pysy minussa. – – Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä ha-
luatte, ja te saatte sen.” (Joh. 15:4, 7.)
Herra, kiitos että kasvatat uskoamme, kun antaudumme päivittäin sinulle. Johdata meitä tuntemaan Pyhä Henki paremmin. 
Anna sinun toiveidesi olla meidän toiveitamme.

Elä parhaassa suhteessa joka päivä.
”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.” (Luuk. 
9:23.)
”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.” (Matt. 
6:33.)
Rakas Herra, opeta meitä laittamaan sinut kaikessa ensimmäiseksi. Näytä meille, miten voimme aloittaa jokaisen päivän 
sinun kanssasi.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyydestään.
Synnintunnustus: Käyttäkää muutama minuutti yksityiseen synnintunnustukseen ja kiittäkää Jumalaa hänen 
anteeksiannostaan.
Ohjaus: Pyytäkää Jumalalta viisautta ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen ja päätösten tekemiseen.
Kirkkokuntamme: Pyytäkää Jumalaa siunaamaan paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen seurakunnan pyrkimyksiä.
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten tarpeiden puoles-
ta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle ylistäen tai 
laulaen.

Lauluehdotuksia
Vain Herra, sinussa (SL 378); Jää luoksein nyt (SL 78); Oi uupunut matkaaja (SL 227); Päivä vain ja hetki kerrallansa (SL 
320); Tie valmis on (SL 370)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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Herätyksen etsiminen
7. PÄIVÄ — RUKOILEMINEN VEDOTEN JUMALAN LUPAUKSIIN

”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.” (Matt. 7:7.)

Mahdottomat voitot muuttuvat mahdollisiksi
Jeesus pelasti meidät, jotta ”me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen” (Gal. 3:14, VKR). Miten voimme kasvattaa 
uskoa siihen, mitä Jumala on luvannut? Miten meidän tulisi rukoilla, jotta olisimme varmoja Pyhällä Hengellä täyttymisestä? 
Miten herätyksen kokeminen johtaa tosielämässä kristilliseen kypsyyteen?

Monien vuosien ajan olin tietoinen hartauden harjoittamisesta, jossa rukoillaan vedoten Raamatun lupauksiin, mutta en 
tehnyt niin itse. Kun minulle selvisi, millaisia siunauksia Jumalan lupauksiin vetoavasta rukouksesta sai, halusin kertoa siitä 
muille. Useita vuosia sitten kirjoitin kirjan nimeltä Steps to Personal Revival (Tie henkilökohtaiseen herätykseen, ei suom.), 
jossa on luku siitä, miten Raamatun tekstien mukaan rukoileminen on avain käytännön kristilliseen kokemukseen. Tässä 
on muutama lukijan lähettämistä todistuksista:

”En arvannut, että voisin löytää tällaista uutta tietoa rukouksesta – rukoilemisesta vedoten Jumalan lupauksiin. Jumala on 
antanut minulle elämässäni voittoja, joiden en uskonut olevan mahdollisia.”

”Kun opin rukoilemaan lupauksiin vedoten, elämäni muuttui täysin. – – Vaimoni on huomannut minussa täyden muutoksen. 
Olen itsekin yllättynyt.”

Kokeile itse
Mitä on lupauksiin vetoava rukous? Valitsemme Raamatusta lupauksen tai käskyn ja rukoilemme toistaen nämä sanat ta-
kaisin Jumalalle. Luotamme siihen, että hän tekee lupauksensa mukaan. Sallimme hänen johtaa rukouksiamme ja puhua 
meille Raamatun kautta. Jos koemme epäilyä – niin kuin me kaikki joskus teemme – näytämme Jumalalle lupaukset ja 
vetoamme niihin hänen henkilökohtaisina vakuuksinaan. Kun täytämme sydämemme ja rukouksemme Raamatun sanoilla, 
uskomme vahvistuu ja opimme tuntemaan Jumalan mielen paremmin kuin koskaan aiemmin. Ellen White kirjoittaa: ”Juma-
lan lupausten poistaminen hänen sanastaan on kuin aurinko poistettaisiin taivaalta. – – Jumala on laittanut lupauksensa 
sanaansa vahvistaakseen uskoamme häneen. Näiden lupausten avulla hän vetää esiripun sivuun ikuisuuden edestä.” (My 
Life Today, s. 338.)

Raamattu tarjoaa selvän ohjeen rukouksillemme. Ensin meitä kehotetaan esittämään pyyntömme Jeesuksen nimessä: 
”Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.” (Joh. 14:14.) Jumala antaa myös yleisen lupauksen siitä, 
että hän vastaa rukouksiimme, jotka ovat hänen tahtonsa mukaisia: ”Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että 
hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti.” (1. Joh. 5:14.) Jumala paljastaa meille tahtonsa 
Raamatun käskyissä ja lupauksissa, ja me voimme luottaa hänen tekevän lupaustensa mukaan. Jakeessa 15 jatketaan: ”Ja 
kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen mitä häneltä pyydämme.” 

Mitä tämä tarkoittaa? Kun rukoilemme jotakin, jonka tiedämme olevan Jumalan tahdon mukaista, hän vastaa jo pyyntööm-
me. Emme ehkä vielä näe tuloksia. Emme myöskään yleensä huomaa mitään tunnetasolla. Rukouksiimme vastataankin 
uskon kautta, ei tunteidemme välityksellä. Tunteet seuraavat myöhemmin, mutta tällä hetkellä luotamme lupaukseen.

Olen esimerkiksi oppinut jotakin, kun olen rukoillut alkoholista ja nikotiinista riippuvaisten ihmisten kanssa. Kun he rukoile-
vat vapautusta, he eivät ehkä huomaa mitään erityistä. Heidän tulee ottaa vapautus vastaan uskossa. He saattavat huomata 
vasta muutaman tunnin kuluttua, ettei heillä ole vanhaa himoa juomiseen tai tupakointiin. Tällöin he ovat saaneet rukouk-
sessa pyydetyn vapautuksen käytännössä.

Myös Ellen White tarjoaa näkemyksensä lupauksiin vetoavasta rukouksesta. “[Jumalaa] miellyttää, kun [uskovat] esittävät 
hänelle suuria vaatimuksia voidakseen kirkastaa hänen nimeään. He voivat odottaa suuria, jos he uskovat hänen lupauk-
siinsa.” (Alfa ja omega, osa 5, s. 219.) ”Anokaa Pyhää Henkeä. Jumala vastaa jokaisesta antamastaan lupauksesta. Ota 
Raamattu käteesi ja sano: Olen noudattanut kehotustasi. Vetoan nyt lupaukseesi: ’Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, 
niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.’ (Matt. 7:7.)” (Kristuksen vertaukset, s. 102.) 

Jeesus lupaa: ”Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on 
teidän.” (Mark. 11:24.) Rukoiletko vetoamalla Jumalan lupauksiin joka päivä? Kun rukoilemme hänen nimessään ja hänen 
tahtonsa mukaisesti, koko taivas lähtee liikkeelle!
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Jumala haluaa antaa meille Pyhän Hengen.
“Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin an-
taa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” (Luuk. 11:13.)
“Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä 
ollut kirkastettu.” (Joh. 7:39.)
“Me olemme kaiken tämän todistajat – samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat.” (Ap. t. 
5:32.)
Isä, luemme Raamatusta, että sinä annat Pyhän Hengen niille, jotka pyytävät sitä sinulta, uskovat sinuun ja tottelevat sinua. 
Tämä on harras toiveemme. Toteuta se elämässämme, sillä emme voi tehdä sitä itse. Kiitos, että vuodatat rakkautesi sydä-
miimme.

Hän pyytää meitä täyttymään Hengellä.
“– – antakaa Hengen täyttää itsenne” tai “antakaa Hengen täyttää itsenne jatkuvasti yhä uudelleen” (Ef. 5:18, muokattu).
Rakas Isä, opeta meitä pyytämään jatkuvasti ja toistuvasti Pyhän Hengen vuodatusta. Emme halua, että meiltä puuttuu 
Henkeä niin kuin tyhmiltä morsiusneidoilta. Täytä meidät viisaudella, jota löydämme sanastasi.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyydestään.
Synnintunnustus: Käyttäkää muutama minuutti yksityiseen synnintunnustukseen ja kiittäkää Jumalaa hänen 
anteeksiannostaan.
Ohjaus: Pyytäkää Jumalalta viisautta ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen ja päätösten tekemiseen.
Kirkkokuntamme: Pyytäkää Jumalaa siunaamaan paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen seurakunnan pyrkimyksiä.
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten tarpeiden puoles-
ta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle ylistäen tai 
laulaen.

Lauluehdotuksia
Raamattu kallis (SL 213); Uskollisuutesi suuri on (SL 128); Jeesus vahva turvani on (SL 293); Kun Jeesus on omana mulla 
(SL 297); Mä luotan Herraan (SL 305)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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Herätyksen etsiminen
8. PÄIVÄ – KUULIAISUUS JEESUKSEN KAUTTA

”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” (2. Kor. 5:17.)

Uskon askeleet
Muistatko, kun Jeesus teki ensimmäisen ihmeensä Kaanan häissä? Maria, Jeesuksen äiti, sanoi palvelijoille: ”Mitä hän 
teille sanookin, tehkää se.” (Joh. 2:5.) Sanomalla näin Maria kasvatti palvelijoiden luottamusta Jeesukseen. Kun Jeesus 
pyysi palvelijoita täyttämään vesiastiat, he tekivät juuri niin kuin hän pyysi. Sitten Jeesus sanoi: ”Ottakaa nyt siitä ja viekää 
pitojen valvojalle – –.” (Jae 8.) Jälleen he noudattivat Jeesuksen pyyntöä, vaikka se tuntui oudolta – ja pian he huomasivat, 
että olivat olleet todistamassa ihmettä. Katsohan uudelleen yksittäisiä askeleita:
 1. Marian antamat ohjeet auttoivat kasvattamaan palvelijoiden luottamusta Jeesukseen.
 2. Palvelijat osoittivat luottamusta ja halukkuutta tekemällä sen, mitä Jeesus pyysi. Toisin sanoen he ottivat valmiste-

levia askeleita, jotka mahdollistivat ihmeen.
 3. Jeesus yksin teki ihmeen.
Palvelijat eivät tehneet mitään, mikä olisi muuttanut veden viiniksi, mutta olisiko ihme tapahtunut ilman heidän valmistelevia 
askeleitaan? Uskon kuuliaisuus toimii näin: Me päätämme luottaa Jeesukseen, asettaa tahtomme hänen käyttöönsä ja 
astua kuuliaisesti uskossa eteenpäin. Jeesus – ja vain Jeesus – tekee ihmeet.

Näin se toimii
Apostoli Paavali puhuu salaisuudesta, joka on paljastettu tiettyä tarkoitusta varten – jotta kaikki kansat johdettaisiin uskoon 
ja kuuliaisuuteen (ks. Room. 16:25–27). Mikä on tämä salaisuus? Kolossalaiskirjeen 1:27 mukaan salaisuus on se, että 
Kristus on keskellämme tai meissä (VKR). Mitä sitten seuraa siitä, kun uskomme Jeesukseen ja olemme kuuliaisia hänel-
le? ”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” (2. Kor. 5:17.) Meillä on 
uusi elämä Kristuksen kautta, joka elää ja toimii meissä. Me olemme uusia luomuksia!

Kun Kristus on meissä, oma suhtautumisemme hänen käskyjään kohtaan muuttuu. ”Sitähän Jumalan rakastaminen on, 
että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.” (1. Joh. 5:3.) ”Minun ikeeni on hyvä kantaa”, Jeesus 
sanoi (Matt. 11:30). ”Sinun käskyistäsi minä saan ilon, ne ovat minulle rakkaat”, koska ”[l]aki, jonka olet antanut, on minulle 
kallis, kalliimpi kuin kaikki hopea ja kulta” ja ne ”maistuvat hunajaa makeammilta”. (Ps. 119:47, 72, 103.) ”Ne, jotka rakas-
tavat sinun lakiasi, elävät rauhassa – –.” (Ps. 119:165.) Uskon kuuliaisuus on suloista, koska Jumala rakkaudessaan on 
antanut meille vain parhaat käskyt.
 
Vaikka kuuliaisuudella on merkitystä, se ei koskaan ansaitse meille pelastusta eikä se koskaan ole syntyisin omasta hyvyy-
destämme. Ellen White sanoo: ”Joka yrittää päästä taivaaseen omilla teoillaan noudattamalla lakia, yrittää mahdottomia. 
Ihminen ei voi pelastua ilman kuuliaisuutta, mutta hänen tekonsa ei tulisi olla lähtöisin hänestä itsestään. Kristuksen tulee 
tehdä työtä hänessä niin, että ihminen haluaa tehdä ja tekee Jumalan hyvän tahdon mukaan.” (Faith and Works, s. 94.) 
Kolme kohtaa ansaitsee huomiota:
 1. Taivaaseen on mahdotonta päästä omin voimin. On hyödytöntä yrittää ansaita jotakin Jumalalta.
 2. Kuuliaisuus on kuitenkin välttämätön osa elämää Jumalan kanssa, koska Jeesuksen seuraajia kutsutaan elämään 

sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa.
 3. Kuuliaisuuden ei tule olla omaa työtämme, vaan Kristuksen meissä aikaansaama ihme.

Mikä on meidän roolimme?
Emme jälleen kerran voi tehdä mitään pelastuaksemme, mutta Jumala kunnioittaa ihmisen vapaata tahtoa ja antaa meidän 
valita. Ellen Whiten mukaan ”Herran suunnitelmiin kuuluu, että jumalallinen voima toimii yhteistyössä ihmisen kanssa”. (Kun 
Pyhä Henki tulee, s. 12.) Mitä tämä merkitsee?
 1. Me luotamme. Me valitsemme syventää luottamustamme Jeesukseen, joka tekee meissä työtään, jotta tahdom-

me tehdä ja myös teemme niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa (Fil. 2:13). Hän luo meihin halun ja näyttää 
meille, mitä meidän tulee tehdä.

 2. Me teemme päätöksen. Meidän tulee valita tehdä Jumalan tahto. Koska hän kunnioittaa täysin yksilöllisyyttäm-
me ja tahtoamme, hän puuttuu asioihin vain, jos teemme itse siitä päätöksen. Hän odottaa sitä.

 3. Otamme valmistelevia askelia. Osoitamme tehneemme päätöksen, kun otamme kuuliaisuuden askelia, jotka 
voivat olla suuria tai pieniä.

 4. Jumala yksin tekee ratkaisevan pelastustyön.
Muista, että meidänkin osamme – luottaminen, päätöksen tekeminen ja valmistelevien askelten ottaminen – tapahtuu vain 
Jumalan voimassa, kun Jeesus elää meissä Pyhän Henkensä kautta. Näin kuuliaisuudesta tulee ilo.
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Kuuliaisuuden kautta saamme kokea täysin Jumalan rakkauden.
”Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa 
minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.” (Joh. 14:21.)
Isä, kiitos siitä, että näytät meille, miten voimme saada parhaan mahdollisen elämän. Anna meille anteeksi, kun torjumme 
sinun lakisi ja rakkautesi. Johdata meitä luottamaan sinuun täysin ja antamaan koko sydämemme sinulle.

Jumala on mielissään, kun pyydämme kuuliaista sydäntä.
”Anna siksi palvelijallesi kuuliainen sydän – –.” (1. Kun. 3:9, RK 2012.) ”Tämä pyyntö oli Herralle mieleen – – minä teen 
niin kuin pyysit.” (1. Kun. 3:10, 12.)
Herra, anna meille kuuliainen sydän. Anna meille täydellinen luottamus sinun johtoosi ja periaatteisiisi, silloinkin kun emme 
ymmärrä niitä. Opeta meitä näkemään Pyhän Hengen voiman avulla, että kuuliaisuus on ilo eikä taakka.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyydestään.
Synnintunnustus: Käyttäkää muutama minuutti yksityiseen synnintunnustukseen ja kiittäkää Jumalaa hänen 
anteeksiannostaan.
Ohjaus: Pyytäkää Jumalalta viisautta ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen ja päätösten tekemiseen.
Kirkkokuntamme: Pyytäkää Jumalaa siunaamaan paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen seurakunnan pyrkimyksiä.
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten tarpeiden puoles-
ta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle ylistäen tai 
laulaen.

Lauluehdotuksia
Hän johdattaa, se suloista (SL 340); Mestari, salli kulkea (SL 417); Herra, ota eloni (SL 347); Oi Golgatan ihana risti (SL 
350); Herra, kädelläsi (SL 292)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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9. PÄIVÄ – TEENKÖ TYÖTÄ JUMALALLE VAI TEKEEKÖ HÄN TYÖTÄ MINUN 
KAUTTANI?

”Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.” (Gal. 2:19, 20.)

Luotu hyviä tekoja varten
Itävaltalainen teologian opiskelija Zsolt oli allapäin. Hänet oli kutsuttu evankelioimaan Keniaan, mutta ensimmäisen viikon 
ajan jokailtaisiin kokouksiin oli tullut vain 30 vierasta. Zsolt oli toivonut, että ihmisiä olisi tullut paljon enemmän. Turhautu-
neena hän meni huoneeseensa, lukitsi oven ja rukoili neljän tunnin ajan. Hän purki kaiken epätoivonsa Jumalalle, antoi 
itsensä kokonaan hänelle ja jäi odottamaan. Zsolt oli varma, että Jumala oli kuullut häntä, vaikka pelko ja epäilykset yhä 
vaivasivat häntä. Kun illan tilaisuus alkoi, 600 ihmistä saapui paikalle! Seuraavina iltoina tuli 700 ihmistä, sitten 1000. Tilai-
suuksien päätteeksi 39 ihmistä kastettiin Jumalan armosta.
 
Aina kun pyrimme tekemään suuria asioita Jumalalle, joudumme tärkeän kysymyksen eteen: Teenkö minä työtä Jumalalle 
inhimillisten kykyjeni varassa? Vai tekeekö Jumala työtään minun kauttani käyttäen omaa voimaansa?

Raamattu käsittelee tätä arvoitusta – sitä, miten voimakas Jumala tekee työtään heikkojen ihmisten kautta. ”Mekin olemme 
Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät 
tarkoittanut.” (Ef. 2:10.) Tässä jakeessa viitataan kahteen ”tekemiseen”. Ensinnäkin Jumala loi meidät Jeesuksen Kristuk-
sen yhteyteen. Tämä on se uusi elämä, jonka Jumala antoi meille Kristuksessa. Tämän lisäksi Jumala tekee meissä toisen 
tekonsa: ne hyvät teot, jotka hän on jo valmistanut meitä tekemään. Miten meidän tulisi elää, jotta Jumala voi tehdä näitä 
tekoja meidän kauttamme?
 1. Ota vastaan Pyhä Henki: ”He eivät voi tajuta, mitä Jumala voi tehdä heidän kauttaan, ennen kuin he ottavat vas-

taan Hengen.” (Ellen White, Kun Pyhä Henki tulee, s. 287.)
 2. Elä täysin antautuneena Kristukselle: ”Kokonaan Jumalalle antautuvaa ohjaa jumalallinen käsi. – – Kun hän 

tallettaa mieleensä jumalallista viisautta sisältävät opetukset, hänelle uskotaan pyhä tehtävä.” (Ellen White, Alfa ja 
omega, osa 6, s. 197.)

Kun teemme tehtävät, jotka Jumala on valmistanut meitä varten, kasvamme uskossa ja hengelliset ja henkiset kykymme 
kehittyvät. Myös tekemiimme virheisiin sisältyy arvokkaita läksyjä, sillä opimme, että mitkään inhimilliset yritykset eivät voi 
onnistua, ellei Jumala ole niiden keskipisteenä. ”Sanan saarnaaminen ei hyödytä mitään ilman Pyhän Hengen jatkuvaa 
läsnäoloa ja apua.” (Ellen White, Alfa ja omega, osa 5, s. 224.)

Ei väellä eikä voimalla
Aivan kuten saarnaajien tulee saada voimansa Jumalan Hengeltä, sama koskee myös hengellisten tekstien kirjoittajia: ”Jos 
artikkelin kirjoittaja on osallinen Jumalalta tulevasta pelastuksesta, myös lukija tuntee saman hengen. – – Sellaisen kirjoit-
tajan tekstistä, joka ei elä täysin Jumalan kunniaksi eikä ole täysin antautunut hänelle, enkelit kuitenkin aistivat surullisina 
puutteellisuuden. He kääntyvät pois eivätkä vaikuta lukijan mieleen tekstin välityksellä, koska Jumala ja hänen Henkensä 
eivät ole siinä. Sanat ovat hyviä, mutta niistä puuttuu Jumalan Hengen lämmin vaikutus.” (EGW Letters and Manuscripts, 
osa 1, s. 532.)

Tämä periaate pätee kaikkiin tehtäviin, olivatpa kyseessä pastorin tehtävät, opettaminen, lähetysprojektin johtaminen, 
lapsen kasvatus tai mikä tahansa muu työ. ”Ei ihmisistä lähtevä voima saa työtä menestymään, vaan taivaallisten olentojen 
voima yhteistyössä inhimillisen välikappaleen kanssa vie työn päätökseen.” (Ellen White, Elävä usko, s. 265.)

Jopa ihmiseksi tullut Jeesus Nasaretilainen oli riippuvainen päivittäisestä yhteydestään taivaaseen. Hän kysyi Filippukselta: 
”Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun 
tekoni ovat hänen tekojaan.” (Joh. 14:10.) Voimme myös katsoa apostoli Paavalia. Miten yksi mies pystyi tekemään niin us-
komattoman laajaa lähetystyötä? Paavali sanoi: ”Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus 
elää minussa.” (Gal. 2:19, 20.) Paavali luopui itsemääräämisoikeudestaan ja antoi Kristuksen johtaa elämäänsä. Hän selitti: 
”En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt saattaakseen maailman kansat 
kuuliaisiksi, puheiden ja tekojen, tunnustöiden ja ihmeiden avulla, Jumalan Hengen voimalla.” (Room. 15:18, 19.) Avain on 
siinä, että olemme Kristuksessa.

Jumala haluaa tehdä ihmeellisiä asioita vielä nykyään. Hänen suunnitelmansa ovat paljon suuremmat kuin meidän kykym-
me. Voimme toteuttaa Jumalan meille varaaman tehtävän vain olemalla jatkuvassa rukousyhteydessä häneen. Hän kutsuu 
meitä: ”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et mitään 
tiedä.” (Jer. 33:3.)
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Inhimillisillä kyvyillä saavutetaan vain inhimillisiä tuloksia.
”Mooses sai parhaan egyptiläisen kasvatuksen ja osoitti kykynsä sekä sanoissa että teoissa. – – Hän luuli veljiensä ym-
märtävän, että Jumala oli valinnut hänet heidän pelastajakseen, mutta he eivät ymmärtäneet. – – [Jumala] johti heidät pois 
ja teki ihmeitä ja tunnustekoja – –.” (Ap. t. 7:22, 25, 36.)
Rakas Isä, johda meidät antautumaan, kuten Mooses teki paimenena viettämiensä vuosien jälkeen. Tiedämme, että sinä 
voit tehdä ihmeitä ja tunnustekoja myös meidän kauttamme, kun elämme Pyhän Hengen voimassa. Anna meille halua 
mennä sinne, minne sinä johdat. Kiitos jumalallisesta voimastasi.

Meidät on luotu Kristuksen yhteyteen hyviä tekoja varten.
”Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään 
Jumala on meidät tarkoittanut.” (Ef. 2:10.)
Herra, tee meistä työkaluja käteesi tuomaan pelastusta ja siunauksia lähimmäisillemme. Tiedämme, että evankeliumin täyt-
tyminen riippuu tästä: teenkö työtä Jumalalle inhimillisillä kyvyilläni vai tekeekö Jumala työtään minun kauttani omalla voi-
mallaan? Opeta meille, ettemme voi palvella sinua omassa voimassamme. Kiitos, että olet luvannut tehdä työtäsi meissä. 
Ole hyvä ja siunaa kättemme työ.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyydestään.
Synnintunnustus: Käyttäkää muutama minuutti yksityiseen synnintunnustukseen ja kiittäkää Jumalaa hänen 
anteeksiannostaan.
Ohjaus: Pyytäkää Jumalalta viisautta ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen ja päätösten tekemiseen.
Kirkkokuntamme: Pyytäkää Jumalaa siunaamaan paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen seurakunnan pyrkimyksiä.
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten tarpeiden puoles-
ta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle ylistäen tai 
laulaen.

Lauluehdotuksia
Herra, ota eloni (SL 347); Tahtosi, Herra, tapahtukoon (SL 369); Uudista minut, Jeesus (SL 286); Vain, Herra, sinussa (SL 
378); Hän johdattaa (SL 340)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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10. PÄIVÄ – HERÄTYKSEN ETSIMINEN YHDESSÄ

”Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot.” (Sak. 4:6b.)

Mitä seuraavaksi? Kolme askelta hengelliseen uudistukseen
Haluaisitteko kokea hengellisen uudistuksen seurakuntaperheessänne? Tässä alla on ehdotus, jonka toteuttami-
nen on johtanut hengelliseen uudistukseen ja toivon heräämiseen seurakunnissa Saksassa, Sveitsissä, Englannissa, 
Tadžikistanissa ja Yhdysvalloissa. Herätys voi tapahtua missä tahansa, jopa maallistuneissa maissa, kun ihmiset jatkuvasti 
antautuvat Jeesukselle ja pyytävät Pyhän Hengen siunausta.

Rukoilkaa ymmärrystä sille, miten seurakuntanne, perheenne tai rukousryhmänne voisi tänä vuonna kokea hengellisen 
”uudelleenkäynnistämisen”. Tehkää suunnitelma, pyytäkää muilta palautetta ja sopikaa aloituspäivämäärästä. Voitte sovel-
taa ajatuksia kulttuurinne, yhteisönne ja ryhmänne tarpeiden mukaan.

Tässä on esimerkkinä kertomus siitä, miten eräs seurakunta Decatur-nimisessä kaupungissa, Alabamassa, Yhdysvalloissa 
päätti toimia:

1. Uudelleenkäynnistys
Käyttäkää useita viikkoja tai kuukausia rukoillen määrätietoisesti Pyhää Henkeä ja lukien Raamattua ja mahdol-
lisesti jotakin lyhyttä hartauskirjaa.
Valmisteluna evankeliselle kokoussarjalle Decaturin seurakunnan jäsenet alkoivat joka sapattiaamu rukoilla kirkolla 30 mi-
nuutin ajan. He korostivat seurakunnan ohjelmalehtisessä rukouksen, herätyksen ja Pyhän Hengen toiminnan tärkeyttä. 
He järjestivät kahtena sapatti-iltana Pyhää Henkeä käsittelevän videoseminaarin. Seminaarin jälkeen seurakunnan jäsenet 
saivat pienen kirjan hengellisestä herätyksestä, ja heitä pyydettiin lukemaan se seuraavan kuuden viikon aikana. (Kirjaksi 
valittiin Steps to Personal Revival. Muita vaihtoehtoja on mm. Ellen White, Tie Kristuksen luo tai jokin Raamatun Sanoman 
tutkistelu herätyksestä.) Myöhemmin Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan aikana seurakunnan jäsenet rukoilivat he-
rätystä ja Pyhää Henkeä sekä viettivät juhlasapattia rukoillen ja ylistäen Jumalaa.

2. Ihmissuhteista huolehtiminen
Esittäkää esirukouksia viiden kääntymättömän ihmisen puolesta. Ottakaa sitten heihin yhteyttä ja ylläpitäkää ys-
tävyyttä aidolla ja tahdikkaalla tavalla. Tänä aikana voitte lukea toisen kirjan rukouksesta tai herätyksestä. Tämä 
voisi olla hyödyllistä tehdä jonkun toisen henkilön kanssa tuen ja syvemmän ymmärryksen saamiseksi.
Tämän vaiheen aikana Decaturin seurakunnan jäsenet alkoivat tutkia kahden hengen ryhmissä Dennis Smithin kirjaa 40 
päivää: Rukousohjelma herätyksen ja Jeesuksen paluun odottajille (Kirjatoimi 2011). Tämän seurauksena seurakunnan 
jäsenten ilo Jeesuksesta kertomisesta kasvoi. Kuten kirjassa kehotetaan, seurakunnan jäsenet alkoivat rukoilla elämäs-
sään olevan viiden kääntymättömän ihmisen puolesta. Sitten he ottivat yhteyttä näihin tuttaviin tai entisiin seurakunnan 
jäseniin ja jatkoivat yhteydenpitoa heihin säännöllisesti. Tästä oli seurauksena kasteita sekä siunauksia niin uusille jäsenille 
kuin niille, jotka olivat rukoilleet heidän puolestaan.

Ajatelkaa tätä: jos kymmenen seurakunnan jäsentä rukoilee viiden henkilön puolesta ja pitää heihin yhteyttä, tällöin on 
tavoitettu 50 ihmistä, ja tämä on vain alkua. Neljänkymmenen päivän päätyttyä voitte kutsua rukouskohteina olleet henkilöt 
erityiseen vierailijoiden jumalanpalvelukseen. Muistakaa osallistua kokouksiin ystävienne kanssa ja auttaa heitä tuntemaan 
olonsa tervetulleiksi.

3. Evankeliumin kertominen muille
Jokainen seurakunnan jäsen voi kutsua henkilöt, joiden puolesta on rukoillut, osallistumaan evankelioiviin ko-
kouksiin, Raamattua tutkiviin pienryhmiin tai henkilökohtaiseen raamatuntutkisteluun. Jos jotkut ystävistä eivät 
ole valmiita tutkimaan Raamattua, kutsu heidät johonkin pienryhmään, joka kiinnostaa heitä, esimerkiksi liikun-
taryhmään, tekemään terveellistä ruokaa, harrastamaan jotakin tai johonkin muuhun vapaa-ajan toimintaan.

Kun Decaturin seurakunta järjesti evankelisen kokoussarjan, seurakunnan jäsenet kokivat herätyksen ja syvempää yhteyttä 
Jeesukseen. Pyhä Henki teki työtä kutsuttujen vieraiden sydämessä: kymmenen ihmistä antoi elämänsä Jeesukselle kas-
teen kautta ja viisi henkilöä liittyi seurakuntaan myöhemmin. Nämä tulokset ovat todiste rukouksen voimasta! (Decaturin 
kertomus on muokaten lainattu julkaisusta Southern Tidings.)

Mitä teidän seurakuntanne voi tehdä?
Rukoilkaa yhdessä ja tehkää seurakunnallenne suunnitelma tänään. “Koko taivas on toiminnassa, ja Jumalan enkelit odot-
tavat pääsevänsä työskentelemään yhdessä kaikkien niiden kanssa, jotka laativat suunnitelmia pelastuksen ilosanoman 
saattamiseksi niiden kuuluville, joiden puolesta Kristus kuoli. Autuuden periviä palvelevat enkelit sanovat jokaiselle tosi 
pyhälle: ‘Sinulle on työtä tehtäväksi.’ “Menkää ja astukaa esiin ja puhukaa – – kansalle kaikki tämän elämän sanat’ (Ap. t. 
5:20).” (Ellen White, Elävä usko, s. 264.)
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Jumala lähettää teidät maailmaan tämän lupauksen kanssa: ”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo 
Herra Sebaot. (Sak. 4:6b.)

Rukous Raamatun sanoilla
Pyhä Henki saa asiat päätökseen.
”Se, mitä suunnittelette, ei tule menestymään ihmisvoimin. Ei, vaan minun voimani saa sen aikaan! Minä, Herra, kaikkival-
tias Jumala, lupaan tämän.” (Sak. 4:6b, saksankielinen Hoffnung für Alle -käännös.)
Rakas Isä, kerrot meille, että menestys ei ole seurausta ihmisyrityksistä. Anna anteeksi, että meiltä puuttuu Pyhän Hengen 
voimaa. Uudista meidät niin, ettemme ole haaleita kuin Laodikea. Herätä meidät, sillä kyseessä on sekä oma pelastuksem-
me että lähimmäistemme pelastus. Kiitos siitä iankaikkisesta ilosta, jonka olet meille luvannut.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyydestään.
Synnintunnustus: Käyttäkää muutama minuutti yksityiseen synnintunnustukseen ja kiittäkää Jumalaa hänen 
anteeksiannostaan.
Ohjaus: Pyytäkää Jumalalta viisautta ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen ja päätösten tekemiseen.
Kirkkokuntamme: Pyytäkää Jumalaa siunaamaan paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen seurakunnan pyrkimyksiä.
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten tarpeiden puoles-
ta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle ylistäen tai 
laulaen.

Lauluehdotuksia
Kylvä aamusella (SL 413); Jeesuksen tähden nouskaa (SL 406); Mä tahdon riemuin laulaa (SL 418); Me taivaan maa-
han nyt kuljemme (SL 515); Jeesus saapuu (SL 486)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ


