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JOHDANTO
Tervetuloa mukaan Kymmenen rukouksen päivää 2022 -kampanjaan! Uskomme, että rukous on ensisijai-
sen tärkeää herätyksen syntymiselle. Jumala on saanut aikaan monia ihmeitä menneiden vuosien aikana, 
kun olemme etsineet häntä yhdessä 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 päivää -kampanja todella muutti elämäni. Se oli minulle kuin valtava täyskäännös. (Ruth 
K.)

Päivittäiset lukemiset koskettivat meitä. Ihmiset vuodattivat sydämensä itkien Jumalalle. Opimme ensimmäistä 
kertaa, mitä tarkoittaa Jumalan lupausten mukaan rukoileminen ja Jeesuksen kallisarvoisimman lahjan – Pyhän 
Hengen – vetoaminen itsellemme. (Moureen K.)

Ennen Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan alkamista monet seurakuntamme ihmisistä olivat sairaita. Ru-
kousviikon aikana he kuitenkin paranivat! Sen lisäksi seitsemän ihmistä antoi elämänsä Jeesukselle Kristukselle ja 
tuli kasteelle! (Mugabe G.)

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 terveek-
si.” (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 vuo-
dattaa siunauksensa perheellesi, seurakunnallesi, yhteisöllesi ja koko maailmalle. 
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Rukousteemamme: Kolmen enkelin kutsu rukoukseen
Tänä vuonna kutsumme sinua kymmenen rukouksen päivän ajan etsimään herätystä Pyhän Hengen kaut-
ta. Kun rukoilet kolmen enkelin sanoman sanoilla, loistakoon niistä uutta merkitystä ja johtakoot ne sinut 
ja rukousryhmäsi syvempään kokemukseen Jeesuksen kanssa.

Jumala haluaa tehdä elämässämme ja seurakunnissamme ihmeellisiä asioita. Hänen suunnitelmansa ovat 
paljon suuremmat kuin meidän kykymme, ja voimme toteuttaa hänen meille varaaman tehtävän vain 
pysymällä jatkuvassa rukousyhteydessä häneen. Jumala kehottaa: ”Huuda minua avuksesi, niin minä vas-
taan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä 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 ru-

koilla 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 rukousai-

heet esille suoraan rukouksessa. Toiset voivat jatkaa aiheidenne puolesta rukoilemista sekä vedota 
lupauksiin niiden täyttymiseksi.

Lupauksiin vetoaminen
Meidän etuoikeutemme on vedota Jumalan lupauksiin rukouksissamme. Kaikki hänen käskynsä ja neu-
vonsa ovat myös lupauksia. Hän ei koskaan odottaisi meiltä enempää kuin mihin pystymme hänen voi-
massaan.

On hyvin helppoa keskittyä omiin tarpeisiimme, ongelmiimme ja haasteisiimme – valittaa ja vaikertaa 
omasta tilanteestamme rukouksessa. Se ei kuitenkaan ole rukouksen tarkoitus. Rukouksen on tarkoitus 
vahvistaa uskoa. Sen takia rohkaisemme sinua vetoamaan Jumalan lupauksiin ollessasi rukouksessa. Siirrä 
huomiosi itsestäsi ja heikkouksistasi ja katso Jeesukseen. Häntä katsomalla me muutumme hänen kaltai-
sekseen.

Ellen White rohkaisee: ”Jokainen Jumalan sanassa oleva lupaus on meitä varten. Esittäkää rukouksissanne 
Jumalan vakuutukset ja vedotkaa hänen lupauksiinsa uskossa. Hänen sanansa on takeena siitä, että mikäli 
pyydät uskossa, saat vastaanottaa kaikki hengelliset siunaukset. Pyydä lakkaamatta, niin tulet saamaan 
äärimmäisen paljon runsaammin kuin pyysit tai ajattelit saavasi.” (In Heavenly Places, s. 71.)

Kuinka voit vedota hänen lupauksiinsa? Rukoillessasi esimerkiksi rauhaa, voit vedota Johanneksen evanke-
liumin 14:27 lupaukseen, ja sanoa: ”Herra, olet sanonut sanassasi: ´Rauhan minä jätän teille: minun rau-
hani – sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko 
levoton älköönkä pelätkö.´ Anna minulle tuo rauha, jonka olet luvannut jättää meille.” Kiitä Jumalaa siitä, 
että hän antaa sinulle rauhan, vaikka et sitä ehkä koekaan välittömästi tuolla hetkellä.

Paasto
Rohkaisemme sinua pitämään ns. Danielin paaston näiden kymmenen päivän aikana. Vuoden aloittami-
nen rukouksella ja paastolla on ihana 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 vii-
sauteen. Heidän tulisi varata tiettyjä päiviä paastoamista ja rukousta varten. Ruoasta ei tarvitse välttämät-
tä kokonaan kieltäytyä, vaan ihmiset voisivat syödä niukasti hyvin yksinkertaista ruokaa.” (Ellen White, 
Counsels on Diet and Foods, s. 188, 189.)

Tiedämme, että Daniel söi hedelmiä ja vihanneksia kymmenen päivän ajan. Kannustamme sinua otta-
maan hyvin yksinkertaisen ruokavalion käyttöösi näiden kymmenen päivän ajaksi. Mikäli haluamme sel-
keämmän mielen kuullaksemme Jumalan äänen, ja mikäli haluamme päästä lähemmäksi häntä, meidän 
tulee varmistaa, 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, 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, mitä sinun tulisi rukoilla kunkin ihmisen kohdalla ja kussakin tilantees-
sa. Raamatussa meille kerrotaan, ettemme itse edes tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja että Pyhä Henki 
rukoilee puolestamme.

”Meidän täytyy rukoilla paitsi Kristuksen nimessä myös Pyhän Hengen innoittamina. Tämä selittää, mitä 
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sillä tarkoitetaan, kun sanotaan, että Henki ’rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla’ 
(Room. 8:26). Sellaiseen rukoukseen Jumala vastaa mielellään. Kun hartaasti ja hellittämättömästi rukoi-
lemme Kristuksen nimessä, liittyy juuri tähän hellittämättömyyteen Jumalan puolelta lupaus, että hän 
aikoo juuri vastata rukoukseemme tekemällä ’monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä anomme tai ym-
märrämme’ (Ef. 3:20).” (Ellen White, Kristuksen vertaukset, s. 102.)

Usko
Ellen White kirjoittaa profeetan arvovallalla: ”Rukous ja usko saavat aikaan asioita, joihin mikään muu 
mahti maailmassa ei kykene.” (Suuren Lääkärin seuraajana, s. 426.) Meille kerrotaan myös, että me ”voimme 
anoa – – jokaista hänen lupaamaansa lahjaa. Sitten meidän on uskottava saavamme ja kiitettävä Jumalaa 
siitä, että olemme saaneet.” (Ellen White, Elämä ja kasvatus, s. 243.) Ottakaa siis tavaksenne kiittää Jumalaa 
uskossa etukäteen siitä, mitä hän aikoo tehdä ja miten hän aikoo vastata rukouksiinne.

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 häm-
mästymään, 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 juota-
vaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, 
ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.” (Matt. 25:35, 36.)
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 Vapahtajal-
tamme niin paljon rakkautta, että meillä on etuoikeus jakaa tuota rakkautta niiden ystävien, naapureiden 
ja tuntemattomien kanssa, jotka ovat sen tarpeessa.
Kysykää Jumalalta, miten voisitte seurakuntana palvella muita Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan 
päättymisen jälkeen. Kun järjestätte toimintaanne, pyrkikää pitämään huolta, etteivät järjestelyt vie huo-
miotanne 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!

Rukousoppaiden pääkirjoittajana on toiminut Mark A. Finley.

Raamatun tekstit, ellei toisin ole mainittu, on otettu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1992 
käyttöön ottamasta suomennoksesta. Suomennoksen tekijänoikeudet omistaa Kirkon keskusrahasto. Käy-
tetty luvalla. (RK 2012 = Raamattu Kansalle -käännös 2012, käytetty luvalla; VKR = Vanha kirkkoraamattu.)

Lisätietoa kirjoittajasta
Vuoden 2022 rukousoppaiden kirjoittajana on pääasiallisesti toiminut Mark A. Finley. Hän on aiemmin toi-
minut It Is Written -televisiotuotannon puhujana ja johtajana sekä maailmanlaajuisen adventtikirkon va-
rajohtajana. Hän on edelleen aktiivinen evankelista ja on toteuttanut yli 150 evankelioivaa kokoussarjaa yli 
80 maassa ja vuoden 2017 satelliittikokoussarjan ympäri maailman. Hän vierailee säännöllisesti puhujana 
kokouksissa ja evankeliointi-instituuteissa sekä toimii kouluttajana käytännön evankeliointiprojekteissa. 
Hän on kirjoittanut yli 70 kirjaa ja lukuisia muita julkaisuja, mukaan luettuna raamatuntutkisteluja, artikke-
leita ja evankelioimismateriaalia. Mark Finleyllä ja hänen vaimollaan Ernestinellä on kolme aikuista lasta: 
Deborah, Rebecca ja Mark Jr. Pastori Mark Finley ja hänen vaimonsa jatkavat evankelioimistyötä Living 
Hope School of Evangelism Training Center -keskuksessa Virginiassa Yhdysvalloissa.

Lisämateriaalia herätyksen etsimiseen
Lisämateriaalia kolmen enkelin sanomasta löytyy osoitteesta www.threeangels.info
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Herätyksen etsiminen
Rukouksen yö
Harkitkaa koko yön kestävän rukouskokouksen järjestämistä osana Kymmenen rukouksen päivää -kam-
panjaa. Voitte alkaa tilaisuuden esimerkiksi klo 18 ja päättää sen klo 6. Valitkaa ryhmällenne sopiva aika-
taulu.

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 puoles-
ta, jotka Jumala on pannut sydämellenne.

Ehdotuksemme on, että yörukouskokouksessa olisi useampi johtaja. Muistakaa pitää taukoja. Johtaja voi 
tunnustella ilmapiiriä ja aistia, milloin tauko on paikallaan ja milloin voidaan siirtyä rukoushetken seuraa-
vaan 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 ohjelma-
rungon 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 synnintunnustukselle. Rohkaiskaa ihmisiä tunnustamaan omat henkilökohtaiset syntinsä 
suoraan Jumalalle ja tunnustamaan julkiset syntinsä julkisesti. Voitte lukea Dan. 9:1–19, kuinka Daniel ru-
koili Jumalan kansan puolesta ja tunnusti julkisesti sen synnit.

Rukoilkaa rukouskokouksessa läsnä olevien ihmisten tarpeitten puolesta. Kovin monet ihmiset kär-
sivät, ovat rukouksen 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 mie-
het 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 rukoukseen maailmanlaajuisen adventtikirkon rukousaiheiden puolesta (lista rukous-
aiheista 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 kymme-
nen 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 hen-
gellisissä 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 vaate-
titte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua 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 Vapahtajal-
tamme suunnattomasti rakkautta, ja meillä on etuoikeus jakaa tätä rakkautta ystäville, tuttaville ja tunte-
mattomille.

Kysykää Jumalalta, miten voisitte seurakuntana palvella muita Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan 
päättymisen jälkeen. Kun järjestätte toimintaanne, pyrkikää pitämään huolta, etteivät järjestelyt vie huo-
miotanne 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 kotiaskareis-

sa, ostosten tekemisessä, ruoanlaitossa tai puutarhatöissä.
 • Leivo leipiä ja anna yksi leipä jollekin naapurille.
 • Auta laatimaan naapurustoprojekteja.
 • Tarjoudu olemaan sairaan tai vammaisen henkilön kanssa, jotta hänen hoitajansa pääsee käymään 

asioilla.
 • Osallistu naapurustoprojekteihin.
 • Esittäydy uusille naapureille kutsumalla heidät syömään. Auta heitä tuntemaan itsensä tervetulleik-

si uudessa ympäristössä.
 • Osta ruokatarvikkeita ja vie ne puutetta kärsivälle perheelle.
 • Lahjoita vanhat silmälasisi.
 • Tarjoudu järjestämään raamatuntutkistelu.
 • Käy katsomassa hoitolaitoksissa olevia ihmisiä.
 • Anna vähän ”ruokarahaa” jollekin opiskelijalle.
 • Kerää vaatteita varattomille. Voit järjestää vaatekeräyksen kirkolla vaatteiden jakamiseksi niitä tar-

vitseville.
 • 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.
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 • Lahjoita raamatullisia totuuksia sisältäviä evankelioivia kirjoja.
 • 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.
 • 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 pal-
jon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” (Luuk. 11:13.)

”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleen-
ne 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, löy-
täisimme 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 mi-
nun 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 nimessä-
ni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, 
ja teidän ilonne on täydellinen.” (Joh. 16:23, 24.)

”Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen 
tahtonsa mukaisesti. Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme 
sen mitä häneltä pyydämme.”   (1. Joh. 5:14, 15.)

Lupauksia Jumalan voimasta
”Onko Herralle mikään mahdotonta?” (1. Moos. 18:14.)

”Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!” (2. Moos. 14:14.)

”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle: Jumalalle on kaikki mahdollista.” (Mark. 10:27.)

”Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.” (1. Tess. 5:24.)
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”Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun to-
teuttaa.” (Job. 42:2.)

”Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei 
säästänyt omaa 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 pi-
täisi, mitä lupaa?” (4. Moos. 23:19.)

”Etkö ole jo oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, 
ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin 
väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat 
uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy.” 
(Jes. 40:28–31.)

Lupauksia Jumalan johdatuksesta
”Muista, että olen sanonut sinulle: ’Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on 
sinun kanssasi kaikilla teilläsi.’” (Joos. 1:9.)

”Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, minne ikinä menetkin, ja tuon sinut takaisin tähän maahan. 
Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut.” (1. Moos. 28:15.)

”Minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paik-
kaan, jonka olen sinulle varannut.” (2. Moos. 23:20.)

”Muiden kansojen seassa te sitten etsitte Herraa, Jumalaanne, ja myös löydätte hänet, kun vain käännytte 
hänen puoleensa vilpittömästi ja koko sydämestänne.” (5. Moos. 4:29.)

”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista 
et mitään tiedä.” (Jer. 33:3.)

”Täyttykööt notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot tasoittukoot! Herran kunnia 
ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä. Näin on Herra puhunut.” (Jes. 40:4, 5.)

”’Minä opetan sinua’, sanoo Herra, ’minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa 
askeleitasi.’” (Ps. 32:8.)

”Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lan-
nistu, älä pelkää.” (5. Moos. 31:8.)

”Se, joka Herraa pelkää, oppii valitsemaan oikean tien.” (Ps. 25:12.)

”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, 
pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.” (Sananl. 3:5, 6.)

”[J]os annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja 
yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon paahteessakin hän 
elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy.” 
(Jes. 58:10, 11.)

”Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen.” (Jes. 
65:24.)

Lupauksia sydämen muutoksesta
”Minä annan heille uuden sydämen, niin että he tuntevat minut ja ymmärtävät, että minä olen Herra. He 
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kääntyvät jälleen minun puoleeni, koko sydämestään. He ovat minun kansani, ja minä olen heidän Juma-
lansa.” (Jer. 24:7.)

”Herra, teidän Jumalanne, taivuttaa teidän sydämenne ja jälkeläistenne sydämet kuuliaisiksi, niin että ra-
kastatte 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 kivisydä-
men pois ja annan tilalle elävän sydämen.” (Hes. 36:26.)

”Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen 
Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.” (Fil. 1:6.)

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

”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen 
Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.” (Gal. 2:20.)

”Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sie-
lunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä 
kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.” (1. Tess. 5:23, 24.)

Lupauksia anteeksiannosta
”[J]a jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hyl-
kää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen ter-
veeksi.” (2. Aik. 7:14.)

”Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi 
huutavat.” (Ps. 86:5.)

”Ja kun seisotte rukoilemassa, antaa anteeksi kaikki mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän 
Isänne, joka on taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi.” (Mark. 11:25.)

”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on 
antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.” (Ef. 4:32.)

”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit an-
teeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” (1. Joh. 1:9.)

”Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tu-
levat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.” (Jes. 
1:18.)

”Mutta minä, minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi oman itseni tähden enkä muistele sinun syntejäsi.” 
(Jes. 43:25.)

”Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa enkä enää muista heidän syntejään.” (Jer. 31:34.)

”Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa 
rikkauden[.]” (Ef. 1:7.)

Lupauksia synnin voittamisesta
”Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: 
meidän uskomme.” (1. Joh. 5:4.)

”Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut.” (Room. 
8:37.)
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”Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!” (1. Kor. 
15:57.)

”[Ä]lä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi – minä olen sinun Jumalasi. Minä 
vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni.” (Jes. 41:10.)

”Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet.” (Ef. 6:16.)

”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen 
Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.” (Gal. 2:20.)

”Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa.” 
(Fil. 2:13.)

”Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne 
haluja.” (Gal. 5:16.)

”Rauhan Jumala on pian murskaava Saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon 
teidän kanssanne.” (Room. 16:20.)

”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte 
arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” (Room. 12:2.)

”Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella 
ei ole hänessä sijaa.” (1. Joh. 2:15.)

Lupauksia paranemisesta
”Herra sanoi: ’Jos kuuntelet tarkasti, mitä minä puhun, ja teet sen, mikä on oikein minun silmissäni, jos 
muistat minun käskyni ja noudatat kaikkia minun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi mitään niis-
tä sairauksista, joilla kuritin egyptiläisiä. Minä, Herra, olen sinun parantajasi.’” (2. Moos. 15:26.)

”Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi; ja niinkuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin.” (5. Moos. 
33:25, VKR.)

”Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syn-
tini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minun kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rak-
kaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.” (Ps. 103:2–5.)

”Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi 
terveenä.” (Sananl. 3:7, 8.)

”Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa 
pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti 
taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme 
Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja mei-
dän 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 ylis-
tän!” (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 lah-
joitan heille pysyvän rauhan ja menestyksen.” (Jer. 33:6.)

”Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien 
alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.” (Mal. 3:20.)
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”Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öl-
jyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. 
Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi.” (Jaak. 5:14, 15.)

Lupauksia siitä, että saamme voimaa toimia Jumalan tahdon mukaan
”Luota Herraan! Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan!” (Ps. 27:14.)

”Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme 
uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, 
ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää 
vain aikansa mutta näkymätön ikuisesti.” (2. Kor. 4:16–18.)

”Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon.” (Gal. 6:9.)

”Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.” (Fil. 4:13, VKR.)

”Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa.” 
(Fil. 2:13.)

”Mutta hän on vastannut minulle: ’Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.’ 
Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima.” (2. Kor. 12:9.)

Lupauksia Jumalan todistajina toimimisesta
”Älkää säikähtäkö, älkää jääkö kauhun valtaan! Enkö ole jo aikoja sitten kertonut ja ilmoittanut näitä teille? 
Te olette minun todistajani: onko muuta Jumalaa, muuta turvakalliota kuin minä? Minä en toista tunne!” 
(Jes. 44:8.)

”Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi.” (Jes. 
60:1.)

”Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja 
uskonut meille tämän sovituksen viran.” (2. Kor. 5:18.)

”Älä sano, että olet nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua.” 
(Jer. 1:7.)

”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko 
Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” (Ap. t. 1:8.)

”Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julista-
maan 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, miten olette kokeneet rukouksen voiman ja ikuisen evankeliumin hy-
vän uutisen 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 kans-
sa luodaksenne juuri omalle seurakunnallenne sopivan juhlan. Tässä on joitakin mahdollisia ideoita, joita 
voitte toteuttaa päätössapatin jumalanpalveluksessa. 

Teema:
Kolmen enkelin kutsu rukoukseen.

Raamatunteksti:
”Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen 
evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille.” (Ilm. 14:6.)

Lauluehdotuksia:
Siunaus suo (SL 278); 
Siunausvirrat nyt kuohuu (SL 90); 
Hellästi Jeesus nyt sinua kutsuu (SL 216); 
Oi uupunut matkaaja (SL 227); 
Oi Herra suuri (SL 110)

Saarnaideoita:
Pyytäkää pastoria, vanhinta tai rukouskokousten johtajaa pitämään lyhyt puhe siitä, miten kolmen enkelin 
sanoma kutsuu meitä rukoukseen ja herätykseen näinä viimeisinä päivinä. Raamatunteksti: Ilm. 14:6–12.

[TAI]
Pyydä Kymmenen rukouksen päivää -kampanjaan osallistuneita esittämään vuorotellen 1–2 minuutin pi-
tuisia tiivistelmiä jokaisen päivän rukousoppaan sisällöstä. Kertokaa kunkin päivän otsikko, tärkein raama-
tunteksti ja pääajatus. (Suunnitelkaa etukäteen, jotta tiivistelmät eivät ylitä 1–2 minuuttia. Minuutissa ehtii 
puhua noin 90–120 sanaa.)
 
[TAI]
Pyytäkää kolmea seurakunnan nuorta pitämään lyhyitä 5 minuutin mittaisia puheita siitä, miten kukin 
kolmesta enkelistä kutsuu meitä rukoukseen ja herätykseen ennen Jeesuksen tuloa. 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

 • Herra, saakoon voimakas alkuseurakunnan hurskauden elpyminen pyyhkäistä seurakuntasi yli vii-
meisinä päivinä. Auta meitä puolustamaan totuutta, vaikka taivas putoaisi.

 • Rukoilemme uskonnon- ja omantunnonvapauden puolesta koko maailmassa. Herra, avaa ovia si-
nun sanasi julistukselle.

 • Herra, rukoilemme, että maailmanlaajuinen adventtikirkko ottaa vastaan kutsun julistaa laajasti 
kolmen enkelin sanomaa kaikille kansoille ja kielille. Näytä meille, miten Kristuksen rakkaus ja van-
hurskaus voisi olla kaiken opetuksen keskipisteessä.

 • Herra, pyydämme, että adventistit ympäri maailman julistaisivat ”minä menen” ja ottaisivat vas-
taan kutsun palvella sinua ja julistaa hyvää uutista pelastuksesta.

 • Rukoilemme viisautta tutkia, ymmärtää ja seurata Jumalan pyhää Raamattua. Opeta meitä valitse-
maan viisaasti totuuden sanat ja kertomaan ne muille.

 • Herra, palauta arvostuksemme siihen taivaalliseen ohjaukseen, joka löytyy Jumalan innoittamista 
Ellen Whiten kirjoituksista.

 • Rukoilemme Pyhän Hengen kevätsadetta, joka antaa meille voiman todistaa ja kyvyn saada päätök-
seen työ, jonka Jumala on antanut meille ennen Jeesuksen toista tulemista.

 • Herra, rukoilemme parannustasi ja armoasi alueille, joilla on paljon COVID-19-tautia. 
 • Rukoilemme lääketieteen ammattilaisille, tutkijoille, hallitusten johtajille ja sosiaali- ja terveysminis-

teriön virkailijoille viisautta niihin moniin päätöksiin, joita heidän täytyy tehdä.
 • Rukoilemme, että adventistit ympäri maailmaa tarjoaisivat käytännön apua ja rohkaisua kärsiville. 

Anna meille rohkeutta, luovuutta ja epäitsekkyyttä, kun lähimmäisemme tarvitsevat meitä eniten.
 • Rukoilemme niiden puolesta, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt työpaikan menetyksen tai 

yhteiskunnan sulkeutumisen tähden.
 • Herra, osoita seurakunnan jäsenille, miten auttaa niitä, jotka kamppailevat mielenterveysongel-

mien tai syrjäytymisen kanssa.
 • Rukoilemme, että pastorit ja seurakunnat löytäisivät keinoja auttaa seurakunnan jäseniä pysymään 

yhteydessä toisiinsa korona-ajan rajoitusten aikana. Herra, vedä seurakuntaasi yhteen palvomaan 
ja palvelemaan sinua.

 • Rukoilemme hengellistä herätystä niiden adventistinuorten pariin, jotka opiskelevat yhteiskunnan 
oppilaitoksissa ja yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Rukoilemme, että Jumala auttaa heitä toimi-
maan tehokkaina lähettiläinä Kristuksen asialla.

 • Rukoilemme niiden maailman 69 prosentin asukkaiden puolesta, joille ei ole vielä kerrottu selkeästi 
Jeesuksesta.

 • Rukoilemme niiden 62 miljoonan ihmisen puolesta, jotka asuvat 28:ssa heikoimmin tavoitetussa 
kaupungissa entisen Neuvostoliiton alueella (Euro-Aasian osasto).

 • Rukoilemme, että Jumala herättäisi rohkeita lähetystyöntekijöitä, jotka ovat valmiita työskentele-
mään niiden 746 ihmisryhmän parissa, jotka asuvat Lähi-idän 20 valtiossa.

 • Rukoilemme kasvua niiden adventistien määrälle, jotka palvelevat Jumalaa rakastamalla toisia ja 
viemällä evankeliumin sanomaa toisista kulttuureista ja uskonnoista lähtöisin oleville ihmisille.

 • Rukoilemme, että Herra herättäisi nykyisiä valdolaisten kaltaisia opiskelijoita, jotka ovat valmiita 
palvelemaan häntä vaikeissa paikoissa.

 • Rukoilemme niiden adventistien puolesta, jotka kohtaavat vainoa tai vankeutta uskonsa vuoksi.
 • 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 rak-
kaudellisen palvelutyön, raamatuntutkistelujen ja henkilökohtaisen todistamisen välityksellä.

 • Rukoilemme ADRAn toiminnan puolesta käytännön tarpeiden tyydyttämiseksi kaikkialla maailmas-
sa.

 • 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 heikoimmin tavoitetussa kaupungissa Pohjoisen Aasian – Tyynenmeren osaston alueella.

 • Rukoilemme siunausta adventistien pastoritoiminnalle, jossa koulutetaan pastoreita ja vapaaehtoi-
sia seurakunnan jäseniä tekemään hengellistä työtä vankilassa olevien kanssa.

 • Herra, muistamme lastenluokkiemme opettajia. Anna heidän ymmärtää, kuinka tärkeää heidän 
työnsä on meidän lapsillemme.
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 • Herra, etsimme johdatustasi vaikutuskeskuksille, terveys- ja perheohjelmille sekä polunkävijätoi-
minnalle 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. Rukoi-

lemme, että koulut opettaisivat uskollisesti Raamatun totuutta ja johtaisivat nuoria lähetys- ja pal-
velutyöhön sekä pelastavaan suhteeseen Kristuksen kanssa.

 • Herra, anna meille viisautta sellaisten maallistuneiden kulttuurien tavoittamiseen, joissa ei ilmene 
minkäänlaista kiinnostusta uskontoa kohtaan. Murtakoon Pyhä Henkesi muurit, jotka ympäröivät 
maallistuneiden ihmisten sydäntä.

 • Siunaa meitä, kun viemme evankeliumia ihmisille, jotka ovat joutuneet henkien palvonnan, epäju-
malanpalveluksen ja animististen uskomusten orjiksi. Auta meitä ymmärtämään heidän maailman-
katsomustaan ja tutustuttamaan heidät henkilökohtaiseen Vapahtajaan.

 • Herra, innoita seitsemännen päivän adventisteja kaikkialla maailmassa rukoilemaan hartaammin 
kuin koskaan aikaisemmin. Opeta meitä vetoamaan sinun lupauksiisi ja odottamaan sinun siirtä-
vän vuoria, kun rukoilemme.

 • Rukoilemme niiden 541 ihmisryhmän puolesta, jotka asuvat Eteläisen Afrikan – Intian valtameren 
osaston 18 maassa. Johdata heidät raamatulliseen totuuteen.

 • Osoita meille, miten meidän tulee täyttää pakolaisten käytännölliset ja hengelliset tarpeet. Saa-
koon seurakuntamme tulla tunnetuksi rakkaudestamme kaikkia ihmisiä kohtaan, olivatpa he keitä 
hyvänsä tai tulivatpa he mistä hyvänsä.

 • Pyydämme, että herättäisit kaupunkilähetystyöntekijöitä perustamaan seurakuntia niitä 806 ihmis-
ryhmää 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 raamatul-
lisella luotettavuudella. Saakoon Jeesuksen rakkaus olla kaiken sen keskiössä, mitä uskomme.

 • Pyydämme, että valmistaisit nuoria perustamaan seurakuntia niille 789 ihmisryhmälle, jotka asuvat 
Pohjois-Amerikan osaston yhdeksässä maassa.

 • Pyydämme, että valmistaisit vapaaehtoisia palvelemaan niitä 70 kansanryhmää, jotka asuvat Israe-
lin lähetyskentän alueella.

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

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

 • Auta perheitämme osoittamaan sinun rakkauttasi kodeissamme ja yhteisöissämme. Pyydämme, 
että toisit sopusointua koteihin, korjaisit rikkoutuneet ihmissuhteet, varjelisit haavoittuvia perhevä-
kivallalta ja näyttäisit pyhittävän voimasi toivottomilta näyttävissä tilanteissa.

 • Pyydämme, että herättäisit sairaanhoitajia ja lääkäreitä perustamaan uusia seurakuntia niiden 
1978 ihmisryhmän pariin, jotka asuvat Läntisen Keski-Afrikan osaston 22 maassa.

 • Rukoilemme niiden 49 miljoonan ihmisen puolesta, jotka asuvat Trans-Euroopan osaston 19:ssä 
heikoimmin tavoitetussa kaupungissa.

 • Rukoilemme lastemme puolesta. Anna heille voimaa puolustaa rohkeasti sinua, kun he kohtaavat 
vastoinkäymisiä ja painostusta. Auta heitä tekemään viisaita ratkaisuja ja puolustamaan totuutta.

 • Opeta meitä seuraamaan Kristuksen epäitsekästä esimerkkiä ja täyttämään meitä lähellä olevien 
ihmisten päivittäiset tarpeet. Varusta meidät palvelemaan lääkintälähetystyöntekijöinä, vapaaeh-
toisina auttajina yhteisössämme ja ystävinä puutteenalaisille.

 • Rukoilemme, että siunaat nuorisojohtajiamme kaikkialla maailmassa, kun he uskollisesti siirtävät 
seuraavalle sukupolvelle uskonperintömme: Kristukseen perustuvan identiteetin, lähetystyön seit-
semännen päivän adventistina sekä paikallisseurakuntatason johtajuuden. 

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

 • Saakoon Jumalan sana päivittäin ravita seurakuntiemme jäseniä, pastoreitamme ja johtajiamme 
kaikkialla maailmassa. Auta meitä myös etsimään sinua joka päivä henkilökohtaisessa rukoukses-
sa. Muistuta meitä siitä, että ilman sinua me emme voi tehdä mitään.
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Kolmen enkelin kutsu rukoukseen
1. PÄIVÄ— RUKOUKSEN TÄRKEYS

”[T]otta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” – 
Luuk. 11:13

Vaikealta näyttävä tehtävä
Maailman väestö kasvaa räjähdysmäisesti. Viimeisimmät luvut väestömäärästä paljastavat, että tälle ava-
ruuden halki 108 000 kilometrin tuntinopeudella kiirivälle Maaksi kutsumallemme pallolle on ahtautunut 
7,8 miljardia ihmistä. Kun joka päivä syntyy noin 385 000 vauvaa eli 140 miljoonaa lasta vuodessa, herää 
kysymys siitä, miten pystymme koskaan kertomaan hyvät uutiset evankeliumista ja Jeesuksen paluusta 
tälle maailmalle. Joka vuosi syntyy lähes seitsemän kertaa enemmän ihmisiä kuin maailmanlaajuisessa 
adventtikirkossa on nykyisin jäseniä.
 Voimme katsoa haastetta myös toiselta suunnalta. Maailman kaupungit kasvavat nopeaa vauhtia. Kau-
punkeja, joissa on miljoona asukasta tai enemmän, on vähintään 548. Monet näistä kaupungeista ovat 
maissa, joissa seitsemännen päivän adventistien kirkkokunnalla on vähäinen edustus. Tehtävä tavoittaa 
tämä maailma kolmen enkelin sanomalla kohoaa eteemme uhkaavan suurena. Miljoonat ihmiset kuolevat 
ilman Kristusta ja tietoa pelastuksen hyvistä uutisista tai Jeesuksen paluun toivosta. Edessämme oleva teh-
tävä näyttää toisinaan mahdottomalta – ja tämän tulisi ajaa meidät polvillemme vakavaan rukoukseen.

Pyhän Hengen voimalla
Mitkään ihmispyrkimykset eivät riitä maailman tavoittamiseksi Kristukselle. Ihmisten suunnitelmat ovat 
voimattomia, ellei Pyhä Henki ole antanut niille valtuutusta. Maailma voidaan tavoittaa taivaallisella lopun-
ajan sanomalla vain Pyhän Hengen voimalla. Suurissa kaupungeissa asuvat miljoonat ihmiset voidaan 
tavoittaa vain Pyhän Hengen voimalla. Maat, joihin evankeliumia on ollut vaikea viedä, voidaan tavoittaa 
vain Pyhän Hengen voimalla. Omat yhteisömme voidaan tavoittaa vain Pyhän Hengen voimalla. Uskomat-
toman hyvä uutinen on se, että Jumala jo toimii näissä ”vaikeasti tavoitettavissa” paikoissa. Jumala kutsuu 
meitä pyytämään häneltä voimaa toteuttaa edessämme oleva tehtävä.

Paljon ennemmin
Jeesus sanoi: ”Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän 
Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” (Luuk. 11:13.) 
Huomaa tässä tekstissä oleva ilmaus ”paljon ennemmin”. Jeesus haluaa antaa meille henkilökohtaises-
ti ja seurakuntana enemmän kuin voimme edes kuvitella. Hän yllyttää meitä pyytämään Pyhää Henkeä, 
anomaan Henkeä, etsimään Hengen siunausta koko sydämestämme – ei siksi, että hän olisi haluton anta-
maan sen meille, vaan koska me emme ole valmiita ottamaan sitä vastaan. Kun aloitamme tämän vuoden 
Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan, omistakaamme tämä lupaus yhdessä omaksemme.
 ”Pyhän Hengen lupaus ei rajoitu mihinkään aikakauteen tai rotuun. Kristus julisti, että hänen seuraa-
jansa saisivat kokea hänen Henkensä jumalallista vaikutusta loppuun asti. Helluntaipäivästä nykyaikaan 
asti Puolustaja on lähetetty kaikille, jotka ovat täysin jättäytyneet Herralle ja hänen palvelukseensa.” (Alfa 
ja omega, osa 6, s. 38.)
 Rukoillaan yhdessä.

Rukoushetki (30–45 min.)
Todistus vuoden 2021 Kymmenen rukouksen päivää -kampanjasta
”Olen kiitollinen Kymmenen rukouksen päivää -kampanjasta. Tuntuu kuin sisälläni olisi syttynyt tuli. 
Käytän enemmän aikaa Raamatun äärellä ja Herran kanssa. – – Kiitän Jumalaa ja ylistän häntä siitä, että 
hän avasi silmäni, sydämeni ja mieleni ottamaan täysin vastaan Jeesuksen ja Pyhän Hengen elämääni.” 
 (Constance)

Voimallinen lupaus
”’Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat 
minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen 
heidän keskellään.’ (Matt. 18:19, 20.) ’Pyytäkää minulta, ja minä vastaan pyyntöönne.’ Lupaus on annettu 
sillä ehdolla, että seurakunta rukoilee yksimielisesti [tietyn asian puolesta], ja vastauksena näihin 
rukouksiin voidaan odottaa suurempaa voimaa kuin mikä tulee vastauksena yksityiseen rukouk-
seen. Annettavan voiman suuruus on suhteessa jäsenten yksimielisyyteen ja heidän rakkauteensa 
Jumalaa ja toisiaan kohtaan.” (Ellen G. White, Manuscript Releases, osa 9, s. 303, lihavointi lisätty.)
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Rukousryhmillä on erilaisia tapoja rukoilla yhdessä. Viettäkää seuraavat 30–45 minuuttia yhtei-
sessä rukouksessa seuraten Pyhän Hengen johdatusta. Alla on joitakin esimerkkejä siitä, miten 
raamatuntekstejä voi käyttää rukouksessa. Voitte myös rukoilla käyttäen muita raamatuntekstejä. 
Katso johtajan opasta muiden rukousideoiden saamiseksi.

Rukous Raamatun sanoilla – Luuk. 11:13
”[T]otta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytä-
vät.”

”Paljon ennemmin”
Jumala, sinä olet hyvä. Sinä toivot minulle hyvää paljon ennemmin kuin kaikkein rakastavinkaan vanhempi voisi 
koskaan toivoa. Sinä tunnet minut sisimpääni ja sydäntäni myöten. Sinä yksin tiedät, miten voit palauttaa voi-
mani, parantaa minut ja muuttaa minut.

”Pyhä Henki”
Jeesus, kiitos lupauksesta Pyhästä Hengestä. Hän tuo Jumalan siunaukset elämäämme. Hän korottaa sinua mei-
dän sydämissämme. Hän soveltaa Golgatalla ansaitsemasi pelastuksen siunaukset elämäämme. Kiitos, Jeesus, 
tästä lahjasta!

”Jotka häneltä pyytävät”
Isä, omistan Luuk. 11:13 lupauksen tänään itselleni. Haluan pyytää päivittäin iloiten, että täyttäisit elämäni Py-
hän Hengen lahjalla, läsnäololla ja voimalla. Puhdista elämästäni kaikki, mikä estää minua antautumasta täy-
dellisesti sinulle. Kasta minut ja seurakuntani Pyhällä Hengellä niin, että voimme kirkastaa Jeesusta maailmassa, 
joka tarvitsee sinua.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyy-
destään.
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 seurakun-
nan pyrkimyksiä (ks. erillistä listaa maailmanlaajuisen kirkon rukousaiheista).
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten 
tarpeiden puolesta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle 
ylistäen tai laulaen.

Lauluehdotuksia
Henki Herran elävän (194, Seurakunta laulaa [tästä eteenpäin SL]; Puhalla, Jumalan tuuli (198, SL); Kosketa 
minua, Henki (199, SL); Siunaa, oi Jeesus (284, SL); Jeesus, tiedät, että tarvitsen (260, SL)
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Kolmen enkelin kutsu rukoukseen
2. PÄIVÄ — IKUINEN EVANKELIUMI JA RUKOUS

”Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi 
maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille.” – Ilm. 14:6

Äärimmäisen tärkeä sanoma
Jumala on antanut tälle planeetalle äärimmäisen tärkeän sanoman Ilm. 14:6–12 olevassa kolmen enkelin 
sanomassa, joka on suunniteltu erityisesti meidän ajallemme. Tämän sanoman esittelee meille Patmos-
saarelle karkotettu apostoli Johannes. Meidän on tärkeä kiinnittää huomiota kolmeen asiaan, ennen kuin 
voimme tarkastella itse sanomaa. Ensinnäkin sanoman lähde on jumalallinen. Se tulee suoraan Jumalan 
valtaistuimelta. Ihmiskunnalle annetun sanoman antaja on taivaan laella lentävä enkeli. Toinen huomiota 
ansaitseva seikka on se, että enkeli lentää. Sanoma on kiireellinen. Se pitää julistaa viivyttelemättä. Kol-
manneksi sanoma on ikuinen, ja se koskee kaikkia sukupolvia. Se ei ole kulttuurillisesti rajoitettu saavut-
taakseen vain tietyn etnisen ryhmän tai tietyn kielen puhujia. Se pitää julistaa ”kaikille kansoille, heimoille, 
kielille ja maille”.
 Tämän sanoman sydämessä on ”ikuinen evankeliumi” eli hyvä uutinen Kristuksen itsensäuhraavasta 
elämästä, hänen rakastavasta palveluksestaan, hänen synnit sovittavasta kuolemastaan, hänen dra-
maattisesta ylösnousemuksestaan, hänen välitystyöstään taivaallisena ylipappina ja hänen loistokkaasta 
paluustaan. Ilmestyskirjan 14. luvun kuvaama näky ikuisesta evankeliumista vahvistaa todeksi Jeesuksen 
sanat: ”Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, 
ja sitten tulee loppu.” (Matt. 24:14.) Kristuksen sanat ovat lupaus siitä, että “evankeliumi julistetaan kaik-
kialle  maailmaan” ennen hänen paluutaan. Jumalan kansan parissa tulee olemaan suuri herätys. Kristityt 
vastaavat menestyksekkäästi haasteeseen evankeliumin levittämisestä, ymmärtävät ajan tärkeyden ja pal-
jastavat Pyhän Hengen täyttäminä Jeesuksen rakkauden, armon ja totuuden synnin saastuttamalle maail-
malle, joka on kuolemassa syntiin.
 Ellen White sanoo asian näin: ”Ennen kuin Jumalan tuomiot lopullisesti kohtaavat maata, Jumalan kan-
san keskuudessa tapahtuu sellainen alkuperäisen jumalisuuden elpyminen, jota ei ole nähty apostolien 
ajan jälkeen. Jumalan Henki ja voima vuodatetaan hänen lastensa ylle. Tuona aikana monet eroavat niistä 
kirkkokunnista, joissa tämän maailman rakkaus on syrjäyttänyt rakkauden Jumalaan ja hänen sanaansa. 
Monet, sekä sananjulistajat että maallikot, ottavat silloin iloiten vastaan ne suuret totuudet, jotka Jumala 
on määrännyt julistettavaksi tänä aikana, valmistaakseen kansan Herran toiselle tulemiselle.” (Alfa ja ome-
ga, osa 7, s. 394.)
 Ennen kuin Ilmestyskirjan 14. luvun sanoma julistetaan kaikkialle maailmaan, Jumalan kansaan kuulu-
vien keskuudessa tapahtuva hengellinen herätys antaa heille kyvyn toimia yhdessä Jumalan kanssa hänen 
työnsä saattamiseksi päätökseen. Rukoillaan yhdessä, että tuo hengellinen herätys tapahtuisi omassa 
elämässämme ja valmistaisi meitä tapahtumille, jotka toteutuvat Maa-planeetan historian huipentuessa 
päätökseensä.

Rukoushetki (30–45 min.)
Todistus vuoden 2021 Kymmenen rukouksen päivää -kampanjasta
”Kymmenen rukouksen päivää -kampanja johti minun kohdallani ihmeparantumiseen. Ennen kampanjan 
alkua sairastuin yllättäen ja jouduin sairaalaan. Tunsin oloni toivottomaksi – kuin rukoukseni olisivat riittä-
mättömiä, sillä tilani tuntui huonontuvan päivä päivältä. Sain kutsun liittyä Kymmenen rukouksen päivää 
-kampanjaan sairaalavuoteeltani. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun otin osaa tähän rukouskampanjaan. 
Osallistuin iltakokouksiin Zoomin kautta, ja monet rukoilivat parantumiseni puolesta. Kiitin Jumalaa ihanis-
ta ihmisistä, jotka rukoilivat joka ilta palavasti toistensa rukouspyyntöjen puolesta. – – Jumala oli minulle 
hyvin armollinen, sillä pääsin sairaalasta jo ennen kuin rukouskampanja päättyi. Hänen eheyttävä voiman-
sa paransi minut. Olin sairas, ja hän kosketti minua. Se oli todella rukousvastaus!” (Harley.)

Rukous Raamatun sanoilla – Ilm. 14:6
”Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen 
evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille.”

”Ikuinen evankeliumi”
Jumala, anna minulle yhä enenevä arvostus evankeliumin sanomaa kohtaan. Anna minulle pelastuksen ilo ja 
muuta elämääni niin, että kun muut katsovat minua, he voisivat nähdä evankeliumin voiman toimivan ja tulisi-
vat vedetyiksi Jeesuksen luo.
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”Julistaa maan asukkaille”
Isä, tahtoisin kokea evankeliumin sinun kanssasi, niin että voisin jakaa sen hyvää uutista muille sanoin ja teoin. 
Käytä minua todistuksena perheelleni, ystävilleni, työtovereilleni, naapureilleni ja muille ihmisille, jotka ovat vai-
kutuspiirissäni.

”Kaikille kansoille”
Tämä maailma on tulossa päätökseensä, ja miljardit ihmiset ovat pimeydessä. Jeesus, anna minulle tällä viikolla 
mahdollisuus kertoa jollekin ihmiselle hyvä uutinen sinun tarjoamastasi pelastuksesta. Anna minulle tahdikkuut-
ta ja viisautta todistaa ihmisille, jotka kuuluvat eri kansoihin, kulttuureihin tai etnisiin ryhmiin. Kiitos, että kutsut 
jokaista ihmistä uskomaan sinuun.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyy-
destään.
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 seurakun-
nan pyrkimyksiä (ks. erillistä listaa maailmanlaajuisen kirkon rukousaiheista).
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten 
tarpeiden puolesta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle 
ylistäen tai laulaen.

Lauluehdotuksia
Isän rakkaus luo aina (404, SL); Jeesus, ristin juurella (240, SL); Golgatan veressä voima on (234, SL); Ker-
rothan Herrasta viestin (142, SL); Varmana laulaa Herrasta saan (39, SL); Lähemmä Jeesus (359, SL); Pyhä, 
pyhä, pyhä (115, SL)
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Kolmen enkelin kutsu rukoukseen
3. PÄIVÄ — JUMALAN MISSIO JA RUKOUS, OSA 1

”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeas-
sa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” – Ap. t. 1:8

Lupaus mahdottoman tehtävän toteuttamiseen
Kolmen enkelin sanoma on kiireellinen vetoomus suuren tehtävän toteuttamiseksi. Mahdottomalta 
näyttävä haaste tavoittaa maailma evankeliumilla on mahdollista vain Pyhän Hengen voiman avulla. Lo-
punajan tehtävän haaste on samankaltainen kuin haaste, jonka edessä Uuden testamentin seurakunta 
oli apostolien aikaan. Lupaus, jonka Jeesus antoi opetuslapsilleen Pyhästä Hengestä, on annettu samalla 
myös meille: ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusale-
missa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” (Ap. t. 1:8.) Uuden testamentin seurakunnal-
la oli merkittävä vaikutus maailmaan Pyhän Hengen voiman avulla. Kymmenet tuhannet ottivat vastaan 
Kristuksen Messiaana, ja heidät kastettiin.
 Apostolien teoissa kerrotaan, miten läheinen yhteys on rukoilevalla seurakunnalla ja Hengellä täytetyl-
lä, todistavalla seurakunnalla. Ap. t. 1:14 sanoo: ”He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä – 
–.” Ap. t. 2:42 kertoo: ”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät kes-
kinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.” Ap. t. 4:31 lisää: ”Kun he olivat päättäneet 
rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat 
rohkeasti Jumalan sanaa.” Kiinnitä huomiota edellä olevissa teksteissä kolmeen asiaan. Uskovat rukoilivat, 
he täyttyivät Pyhällä Hengellä ja tämän tuloksena he julistivat Jumalan sanaa rohkeasti tai – paremmin 
käännettynä – luottamuksella. Rukous, Pyhä Henki ja missio ovat kokonaisuus.

Tarvitsemme Henkeä
Puhuessaan opetuslasten kokemuksesta Ellen White huomauttaa: ”Meidän tulisi rukoilla yhtä hartaasti 
Pyhän Hengen laskeutumista kuin opetuslapset rukoilivat sitä helluntaina. Jos he tarvitsivat sitä tuolloin, 
me tarvitsemme sitä nykyään vielä enemmän.” (Testimonies for the Church, osa 5, s. 158.) Mikä Hengen 
vaikuttama oivallus! Jos opetuslapset tarvitsivat Pyhän Hengen vuodatusta saavuttaakseen maailmansa 
evankeliumilla, me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa paljon enemmän. Maailma on nykyään entistä 
suurempi, monimutkaisempi ja jumalattomampi.
 Nyt on aika etsiä Jumalaa rukouksessa Hengen rajattoman voiman saamiseksi, jotta voisimme saattaa 
loppuun sen, mikä muuten on mahdotonta. Ellen White kirjoittaa: ”Pyhän Hengen laskeutumista seura-
kunnan ylle odotetaan kuin se tapahtuisi tulevaisuudessa, mutta seurakunnalla on etuoikeus saada se jo 
nyt. Etsikää sitä, rukoilkaa sen saamista, uskokaa siihen. Meidän täytyy saada Hengen vuodatus, ja taivas 
odottaa saadakseen suoda sen.” (Evangelism, s. 701.)
 Pyydetään Pyhän Hengen voimaa, jotta saisimme päätökseen tehtävän julistaa kolmen enkelin sanoma 
tälle sukupolvelle. Pyydetään Jumalalta yhdessä rukouksessa Hengen valtavaa vuodatusta.

Rukoushetki (30–45 min.)
Todistus vuoden 2021 Kymmenen rukouksen päivää -kampanjasta
”Käytin suuren osan aikuiselämääni yrittäen löytää iloa tämän maailman asioista. Sanoin itselleni, että jos 
saisin oikean miehen tai oikean työn tai jos laihtuisin, olisin viimein onnellinen. En ymmärtänyt, että mitä 
enemmän tarjosin itseäni tämän maailman alttareilla, sitä tyhjemmäksi tunsin itseni. Olin aina saanut 
Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan materiaalin sähköpostitse, mutta en rehellisesti puhuen ollut 
koskaan päässyt kaikkien päivien läpi. Minulla oli liian kiire veistellessäni omia rikkinäisiä vesisäiliöitäni 
samaan aikaan, kun elävän veden lähde oli lähelläni! Tällä kertaa päätin kokeilla Jeesusta ja uskoa hänen 
lupaukseensa. Miten uskomattomat kymmenen päivää ne olivatkaan! Kuten Maria näki Jeesuksen Joosef 
Arimatialaisen haudalla, minäkin näin Jeesuksen ja voin kertoa, että hän elää! Kristus on antanut minulle 
uuden näkökulman rukoukseen, kuuliaisuuteen ja uskoon. Annoin sydämeni uudelleen Herralle tunnus-
tettuani syntini, ja pyysin häntä asumaan minussa. Minulla on nyt niin paljon, minkä vuoksi elää!” (Thuto.)

Rukous Raamatun sanoilla – Ap. t. 1:8
”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko 
Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.”

”Te saatte voiman”
Jumala, tiedän, että olen kykenemätön ja voimaton täyttämään antamaasi tehtävää kolmen enkelin sanoman 
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julistuksesta. Se on liian suuri ja inhimillisesti mahdoton toteuttaa. Kiitän sinua lupauksesta Pyhän Hengen voi-
masta. Tunnistan suuren tarpeeni saada päivittäin Hengen kaste ja luotan sinun lupaukseesi, että annat voiman 
niille, jotka asettavat luottamuksensa sinuun.

”Te olette minun todistajani”
Jeesus, kiitän sinua siitä, että olen saanut nähdä rakkautesi, totuutesi ja muuttavan voimasi. Anna minulle näinä 
maailman historian viimeisinä päivinä rohkeutta kertoa ympärilläni oleville siitä, mitä olet minulle tehnyt. Anna 
minulle lisää tilaisuuksia todistaa sinusta ja kertoa muille, miten valtava sinä olet.

”Maan ääriin saakka”
Isä, ymmärrän, että lähetyskenttäni alkaa kotoa ja ulottuu naapurustooni, yhteisööni, kylääni ja kaupunkiini ja 
koko maailmaan. Osoita minulle, miten voin toteuttaa tehtävääni siellä, missä olen tänään ja miten voin tukea 
evankeliumin työtä ympäri maailman.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyy-
destään.
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 seurakun-
nan pyrkimyksiä (ks. erillistä listaa maailmanlaajuisen kirkon rukousaiheista).
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten 
tarpeiden puolesta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle 
ylistäen tai laulaen.

Lauluehdotuksia
Armon runsauden luo (256, SL); Siunausvirrat nyt kuohuu (90, SL); Tahtosi, Herra tapahtukoon (369, SL); 
Hän johdattaa, se suloista (340, SL); Kun katson ristin ihmettä (147, SL); Herra ota eloni (347, SL); Kiiruhda 
työhön Herran (408, SL)
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Kolmen enkelin kutsu rukoukseen
4. PÄIVÄ — JUMALAN MISSIO JA RUKOUS, OSA 2

”Me kiitämme aina Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, kun rukoilemme teidän puolestanne. Olem-
mehan saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja siitä rakkaudesta, jota osoitatte kaikkia py-
hiä kohtaan sen lupauksen kannustamina, jonka toteutuminen odottaa teitä taivaassa. Tästä toivosta te kuulitte 
jo silloin, kun teille julistettiin totuuden sana, kun evankeliumi tuli teidän luoksenne. Samalla tavoin kuin kaik-
kialla maailmassa se on teidänkin keskuudessanne kantanut hedelmää ja kasvanut siitä päivästä lähtien, jolloin 
saitte kuulla Jumalan armosta ja tulitte sen tuntemaan sellaisena kuin se todella on.” – Kol. 1:3–6

Nopea kasvu
Uuden testamentin seurakunta kasvoi räjähdysmäisesti. Pyhä Henki vuodatettiin valtavalla voimalla vas-
tauksena sydämestä lähteviin rukouksiin. Yhtenä päivänä yhdessä paikassa kastettiin kolme tuhatta ih-
mistä. Apostolien teoissa kerrotaan, että ”monet niistä, jotka olivat kuulleet heidän puheensa, uskoivat. 
Miehiä oli nyt jo noin viisituhatta.” (Ap. t. 4:4.) Jos lisäämme mukaan naiset ja lapset, uskovien lukumää-
rän on täytynyt muutaman lyhyen kuukauden aikana helluntain jälkeen nousta 15 000–20 000 ihmiseen. 
Apostolien tekojen kirjan läpi seurakunta jatkoi nopeaa kasvuaan. Ap. t. 6. luku ilmoittaa, että usko voitti 
puolelleen myös monia pappeja ja uskonnollisia johtajia (jae 7). Apostolien teoissa kerrotaan myös, miten 
Filippos saarnasi Samariassa, miten Paavali matkusti lähetysmatkoillaan ympäri Välimeren aluetta, miten 
Pietari tutki kirjoituksia Corneliuksen kanssa ja miten uskovat täyttyivät Pyhällä Hengellä ja levittivät Kris-
tuksen sanomaa kaikkialle. Evankeliumin vaikutus oli niin suuri, että apostoli Paavali saattoi julistaa, että 
evankeliumi oli julistettu kaikille luoduille taivaan alla (Kol. 1:23).
 Uuden testamentin seurakunnan kokemuksessa on opittavaa tämän päivän seurakunnalle, kun odo-
tamme Herran paluuta. Mikä oli avain heidän menetykseensä? Miksi Uuden testamentin seurakunta 
kasvoi niin nopeasti? Tarkastellaan muutamia kasvun syitä. Kaiken, mitä Uuden testamentin seurakunta 
teki, se kyllästi rukouksella. Seurakunnan jäsenet elivät täysin Jumalalle omistautunutta elämää ja täysin 
hänestä riippuvaisina. He ymmärsivät, että ilman Jeesuksen voimaa he olivat voimattomia täyttämään Jee-
suksen mission. Ellen White ilmaisee asian ytimekkäästi:
 ”Meidän on alituisesti katsottava Jeesukseen käsittäen, että hänen voimansa tekee työn. Samalla 
kun innokkaasti työskentelemme kadotettujen pelastamiseksi meidän on myös otettava aikaa mietis-
kelyyn, rukoukseen ja Jumalan sanan tutkimiseen. Vain ahkerasti rukoillen suoritettu työ ja Kristuksen 
ansiolla pyhitetty työ on lopulta osoittautuva tehokkaaksi edistämään hyvää.” (Alfa ja omega, osa 4, s. 
312.)

Jumalan missio – Jumalan keinot
Tarkastele tätä ohjetta huolellisesti. Kristuksen työn saa päätökseen hänen voimansa, joka toimii meidän 
kauttamme. Kyse ei ole meidän viisaudestamme, älykkyydestämme, karismastamme tai tiedoistamme. 
Viisaus ihmisten voittamiseen tulee Jeesukselta. Voima muuttaa ihmisen elämä on Kristuksen ja ainoas-
taan hänen. Loppupäätöksenä on se, että vain paljon rukoillen tehty työ, joka pyhitetään Kristuksen an-
sioilla, osoittautuu kelvolliseksi edistämään hyvää. Jumalan missio tulee toteuttaa Jumalan keinoilla.
 Onko sinulla joku läheinen ihminen, jonka toivot näkeväsi Jumalan valtakunnassa? Onko sinulla ystävä 
tai työtoveri, joka tarvitsee Jeesusta? Tunnetko jonkun, joka kerran vaelsi Jumalan kanssa, mutta joka on 
etääntynyt hänestä? Kirjoita näiden ihmisten nimet paperilapulle ja laita lappu Raamatun väliin 1. Joh. 
5:14–17 kohdalle. Vetoa joka päivä Jumalan lupaukseen rukouskohteittesi puolesta. Käytetään nyt heti 
muutama minuutti aikaa sen pyytämiseen, että Jumala toisi mieleemme ihmisiä, joille hän haluaisi meidän 
todistavan, ja polvistutaan sen jälkeen yhdessä rukoilemaan heidän puolestaan.

Rukoushetki (30–45 min.)
Rukous Raamatun sanoilla – Kol. 1:3–6
”Me kiitämme aina Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, kun rukoilemme teidän puolestanne. 
Olemmehan saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja siitä rakkaudesta, jota osoitatte 
kaikkia pyhiä kohtaan sen lupauksen kannustamina, jonka toteutuminen odottaa teitä taivaassa. Tästä 
toivosta te kuulitte jo silloin, kun teille julistettiin totuuden sana, kun evankeliumi tuli teidän luoksenne. 
Samalla tavoin kuin kaikkialla maailmassa se on teidänkin keskuudessanne kantanut hedelmää ja kasva-
nut siitä päivästä lähtien, jolloin saitte kuulla Jumalan armosta ja tulitte sen tuntemaan sellaisena kuin se 
todella on.”
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”Rukoilemme teidän puolestanne”
Herra, tunnustamme, että emme vietä tarpeeksi aikaa rukouksessa. Niin usein luotamme omaan viisauteem-
me ja omiin suunnitelmiimme kaikessa, mitä teemme. Myös silloin, kun on kyse sinun antamastasi tehtävästä, 
emme etsi tarpeeksi ohjaustasi. Anna meille anteeksi. Auta meitä olemaan rukoileva seurakunta, joka luottaa 
sinuun menestyksen saamiseksi, ei ihmisistä lähteviin ideoihin ja suunnitelmiin. Muuta rukouselämämme ja uu-
dista meidät.

”Teidän uskonne Kristukseen Jeesukseen”
Herra, ymmärrämme, että vain rukoillen tehty työ, joka pyhitetään Kristuksen ansioilla, osoittautuu kelvolliseksi 
edistämään hyvää. Auta meitä asettamaan vilpitön ja voimallinen rukous entistä korkeammalla sijalle kaikissa 
seurakuntamme lähetystyöpyrkimyksissä ja toimintamuodoissa kuin myös henkilökohtaisessa elämässämme ja 
perhe-elämässämme. Lisää uskoamme sinun kykyihisi täyttää meille antamasi lupaukset.

”Rakkautenne, jota osoitatte kaikkia pyhiä kohtaan”
Rakkauden Jumala, meidät luodessasi sinä annoit meille ikuisen kyvyn kasvaa sinun rakkaudessasi. Kiitos, että 
vuodatat rakkautesi sydämiimme, jotta me voimme puolestamme rakastaa ympärillämme olevia ihmisiä.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyy-
destään.
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 seurakun-
nan pyrkimyksiä.
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten 
tarpeiden puolesta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle 
ylistäen tai laulaen.

Lauluehdotuksia
Rakastakaamme toisiamme (395, SL); Ottaos, Herra, mun käteni (421, SL); Yläpuolla vuorten, merten (380 
SL); Lähetän teidät (415, SL); Kylvä aamusella (413, SL); Vartija, puhalla torveen (428, SL)
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Kolmen enkelin kutsu rukoukseen
5. PÄIVÄ — KUULIAINEN ELÄMÄ JA RUKOUS

”Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen 
tahtonsa mukaisesti. Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme 
sen mitä häneltä pyydämme.” – 1. Joh. 5:14, 15

Olemme voimattomia, mutta Jumala on kaikkivoipa
Kolmen enkelin sanoma kutsuu meitä kuuliaiseen elämään. Ensimmäinen enkeli julistaa: ”Pelätkää Juma-
laa ja antakaa hänelle kunnia – hänen tuomionsa aika on tullut!” (Ilm. 14:7.) Uusi testamentti on kirjoitettu 
kreikaksi ja tässä tekstissä käytetty sana pelätä voidaan myös kääntää kunnioittaa tai pitää arvossa. Kyse 
on uskollisuuden asenteesta Jumalaa kohtaan, henkisestä kohoamisesta kuuliaisuuteen hänen tahtoaan 
kohtaan. Saarnaaja ilmaisee asian viisaudessaan näin: ”Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: 
pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista sa-
latuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista.” (Saarn. 12:13, 14.)
 Kun ajattelemme Jumalan käskyjen pitämistä, on hyvin helppoa ajatella omia heikkouksiamme, hau-
rauttamme ja kykenemättömyyttämme tehdä sitä, mitä sisimpämme haluaa. Liian usein haluamme tehdä 
oikein, mutta emme löydä voimaa kaipauksemme toteuttamiseen. Meidän täytyy tunnustaa apostoli Paa-
valin tavoin: ”En edes ymmärrä, mitä teen: en tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan.” (Room. 7:15.) 
Mikä oli apostolin ratkaisu tähän pulmaan? Luvun lopussa hän esittää kysymyksen: ”Kuka pelastaa minut 
tästä kuoleman ruumiista?” Ja hän vastaa tällä myönteisellä vakuutuksella: ”Kiitos Jumalalle Herramme 
Jeesuksen Kristuksen tähden!” (Room. 7:24, 25.) Jatkuvaan epäonnistumiseen, katumiseen ja epäonnis-
tumiseen uudelleen on ratkaisu. Paavali sanoo, että se on Jeesus Kristus meidän Herramme. Me olemme 
heikkoja, mutta hän on vahva. Me olemme hauraita, mutta hän on kaikkivaltias. Me olemme voimattomia, 
mutta hän on kaikkivoipa. Ellen White esittää tämän kauniisti artikkelissa, jonka hän kirjoitti vuonna 1897:
 ”Kristuksen esimerkki näyttää meille, että ainoa toivomme voittaa on jatkuvasti vastustaa Paholaisen 
hyökkäyksiä. Hän, joka saavutti voiton ihmisten vihollisesta taistelussa houkutuksia vastaan, ymmärtää 
Paholaisen otteen ihmiskunnasta, ja on voittanut taistelun meidän puolestamme. Voittajana hän on anta-
nut meille oman voittonsa suoman hyödyn: että yrityksissämme vastustaa Paholaista saamme yhdistää 
heikkoutemme Jumalan vahvuuteen, oman arvottomuutemme hänen ansioihinsa. Kristuksen voiman yllä-
pitäminä voimme voimakkaan houkutuksen edessä pysyä lujina Jumalan kaikkivoivassa nimessä ja voittaa, 
kuten hän voitti.”(Signs of the Times, 27.5.1897.)

Kristuksen voittoon vetoaminen
Meistä tulee voittajia kristillisessä elämässä, kun keskitymme Kristuksen voimaan emmekä omaan heik-
kouteemme. Kun alamme rukoilla, voimme omistaa itsellemme 1. Joh. 5:14, 15 olevan lupauksen: ”Me 
saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tah-
tonsa mukaisesti. Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen 
mitä häneltä pyydämme.” Kun omistamme tämän uskossa itsellemme, Jeesus tekee ihmeellisiä asioita ja 
antaa meille voimaa elää jumalallista elämää valmistautuessamme hänen paluulleen.

Rukoushetki (30–45 min.)
Rukous Raamatun sanoilla – Saarn. 12:13, 14
”Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee 
jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista.”

”Pelkää Jumalaa”
Herra, tunnustamme, että sinä olet Luoja Jumala, kaikkivaltias, kaikkivoipa, kaikkitietävä. Olet rajoittuneen 
ihmiskäsityksemme ulottumattomissa, ja kuitenkin olet lähempänä meitä kuin elämämme läheisimmätkään 
ihmiset. Syvän kunnioituksen vallassa katsomme suuruuttasi. Palvomme sinua ja haluamme kunnioittaa sinua 
elämällämme.

”Pidä hänen käskynsä”
Jumala, meissä itsessämme ei ole kykyä noudattaa käskyjäsi ollaksemme sopusoinnussa tahtosi kanssa. Vain 
Jeesus voi auttaa meitä. Haluamme toteuttaa tahtosi ja olla uskollisia, mutta epäonnistumme niin usein. Kiitos, 
että Jeesuksella on voima tuoda voitto elämäämme. Me katsomme häneen ja antaudumme hänen uskollisiin 
käsiinsä. Jeesus, me pyydämme, että sinä elät meissä elämääsi.
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”Kaikki salatutkin teot, niin hyvät kuin pahat”
Isä, käsitän, ettei mikään ole sinulta salassa. Sinä tunnet sydämeni, sinä tunnet hyvät ja huonot hetkeni. Sinä 
tiedät myös kaiken, mitä tapahtuu kautta maailman. Kiitos, että riippumatta siitä, miltä minusta saattaa tuntua, 
sinun ajatuksesi minua kohtaan ovat täynnä rakkautta ja armoa, eikä minun tarvitse pelätä tuomiota kun olen 
Jeesuksessa.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyy-
destään.
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 seurakun-
nan pyrkimyksiä (ks. erillistä listaa maailmanlaajuisen kirkon rukousaiheista).
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten 
tarpeiden puolesta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle 
ylistäen tai laulaen.

Lauluehdotuksia
Veressä Jeesuksen (371, SL); Voittoon meidän tiemme johtaa (322, SL); Tahtosi, Herra, tapahtukoon (369, 
SL); Kaikki Jeesukselle annan (241, SL); Aina kanssani hän kulkee (342, SL); Oi Golgatan ihana risti (350, SL); 
Liekkejä on monta (392, SL); Enemmän sinua, Jeesukseni (346, SL)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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Kolmen enkelin kutsu rukoukseen
6. PÄIVÄ — TUOMIO JA RUKOUS

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen 
siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuk-
sessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edel-
tä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden.” – Ef. 1:3–5

Tuomion aika on tullut
Ilmestyskirjan ensimmäisen enkelin sanomassa julistetaan: ” – – hänen tuomionsa aika on tullut!” (Ilm. 14:7.) 
Iankaikkisuuden häikäisevässä valossa Jumalan taivaallisen tuomion todellisuus johtaa meidät rukoillen pyytä-
mään syvempää suhdetta Jumalaan. Muinaisen Israelin suuri sovituspäivä ennakoi taivaan pyhäkössä tapahtu-
vaa tuomiota. Vanhan testamentin pyhäkköjärjestelmään kuuluvana suurena sovituspäivänä kaikki israelilaiset 
kokoontuivat pyhäkön ympärille tunnustamaan syntinsä ja etsimään Jumalan anteeksiantoa. 3. Moos. 23:29 sa-
noo painokkaasti: ”Jos joku ei sinä päivänä paastoa [hepr. kurita itseään], hänet on poistettava kansansa keskuu-
desta.” Paastoamiseen liittyy se, että ihminen etsii Jumalaa katuen, tunnustaa syntinsä ja pyytää häneltä voimaa 
elää Jumalan mielen mukaista elämää.
 Taivaassa tapahtuvalla viimeisellä tuomiolla ovat pelissä Jumalan kunnia ja maine. Maailmankaikkeuden 
edessä on esitetty epäilyksiä hänen luonteestaan. Onko Jumala reilu? Onko hänen käskyjään mahdotonta täyt-
tää? Onko hän sekä rakastava että oikeudenmukainen? Tuomiolla Jumala paljastaa, että hän on tehnyt kaiken 
mahdollisen pelastaakseen koko ihmiskunnan. Hän ei olisi voinut tehdä yhtään enempää. Hänen armonsa riittää 
kaikille. Juuri armo pelastaa meidät niin rangaistukselta kuin synnin vallasta. Juuri armo antaa anteeksi mennei-
syytemme ja antaa meille voimaa nykyisyyteen.
 Tuomion ajan sanoman kiireellisyys johdattaa meidät syvään suhteeseen Kristuksen kanssa. Haluamme kun-
nioittaa Jumalan nimeä ja välttää tekemästä mitään, mikä tahraisi hänen mainettaan. Meidän ei tarvitse pelätä 
tuomiota, sillä Kristus on puolustajamme, asianajajamme ja tuomarimme (Joh. 5:22). Kristuksessa olemme maa-
ilmankaikkeuden kuninkaan poikia ja tyttäriä ja kuulumme taivaan kuninkaalliseen perheeseen. Profeetta Daniel 
kuvailee, miten Jeesus viimeisellä tuomiolla astuu taivaallisessa pyhäkössä Isän eteen meidän puolestamme. 
Kymmenet tuhannet taivaalliset olennot tungeksivat oikeussaliin. Hyvän ja pahan välinen suuri taistelu on päät-
tymäisillään. Jumalan nimi – hänen luonteensa – korotetaan maailmankaikkeuden edessä (Dan. 7:9–14). Tulee 
käymään ilmi, että Jumala on sekä armollinen että oikeudenmukainen; että hän on antanut taivaan arvokkaim-
man lahjan Jeesuksessa.
 Päättymättömän ikuisuuden halki julistamme: ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Ju-
mala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen 
maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta 
osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen 
Kristuksen tähden. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan Poikansa!” (Ef. 1:3–6.)
 Tutkitaan tänään rukoushetken aikana omaa sydäntämme ja pyydetään Jumalaa paljastamaan se, mikä ei 
ole sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa. Pyydetään häntä puhdistamaan meidät syvällä piilossa olevista syn-
neistä, ja kiitetään sitten häntä hänen armostaan, anteeksiantamuksestaan ja voitollisesta voimastaan. Kiitetään 
häntä ennen kaikkea Jeesuksesta.

Rukoushetki (30–45 min.)
Rukous Raamatun sanoilla – Ilm. 14:7
”Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia – hänen tuomionsa aika on tullut!

”Pelätkää Jumalaa”
Jumala, me palvomme sinua. Sinä olet arvollinen saamaan kaiken kunnian ja kirkkauden. Sinä – taivaan majes-
teetti, Luoja Jumala, Ikuisesti oleva – saat syvän kunnioituksemme. Mikään ei voi pidätellä sinua.

”Antakaa hänelle kunnia”
Jumala, on ihmeellistä ajatella, että sinä haluat paljastaa itsesi – rakastavan luonteesi – minun kauttani. Täytä 
minut Pyhällä Hengelläsi ja auta minua antamaan sinulle kunnia ansaitsemallasi tavalla. Elä minussa ja minun 
kauttani. Anna minulle voitto synnistä. Anna minulle voima elää sopusoinnussa tahtosi kanssa. 
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”Hänen tuomionsa aika on tullut!”
Jeesus, kiitos tuomiostasi. Kiitos, että tuomio on meidän hyväksemme ja että sinä palautat oikeuden tähän 
maailmankaikkeuteen. Kiitos, että sinä olet puolustajamme ja ylipappimme ja että sinun vanhurskautesi antaa 
meille sen varmuuden, jota tarvitsemme seistäksemme pää kohotettuna riemulliseen kiitokseen sinua kohtaan. 
Muistuta meitä tämän ajan tärkeydestä, jossa elämme, ja auta meitä ohjaamaan niin monta ihmistä kuin mah-
dollista löytämään ikuinen pelastus sinussa.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyy-
destään.
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 seurakun-
nan pyrkimyksiä (ks. erillistä listaa maailmanlaajuisen kirkon rukousaiheista).
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten 
tarpeiden puolesta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle 
ylistäen tai laulaen.

Lauluehdotuksia
Murru ei Herramme sana (303, SL); Mä Jeesuksesta laulan (177, SL); Vain sulle, Jeesus (190, SL); Kiitos, että 
kerran kotiin (510, SL); Herra, kädelläsi (292, SL); Päivä vain ja hetki kerrallansa (320, SL); Näen maallisten 
usvain takaa (522, SL); Jeesus on saapuva päälle maan (485, SL)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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Kolmen enkelin kutsu rukoukseen
7. PÄIVÄ — KOLMEN ENKELIN SANOMA, SAPATTI JA RUKOUS

”Heillekin minä luon muistomerkin, poikia ja tyttäriä kestävämmän, annan nimen, joka ei koskaan katoa. Samal-
la tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään 
ja kunnioittavat häntä, kaikki jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani, he kaikki 
saavat tulla pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä. Minä hyväksyn polttouhrit 
ja teurasuhrit, jotka he tuovat alttarilleni. Ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoil-
la.” – Jes. 56:5–7

Tarkoitusta varten luodut
Kolmen enkelin sanoma on voimakas kutsu palvoa Luojaamme. Emme ole evoluution tulosta. Emme ole 
geneettinen vahinko. Jumala loi meidät, ja elämä on Jeesuksen antama kallisarvoinen lahja. Apostoli Jo-
hannes sanoo: ”Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, 
sillä sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu.” (Ilm. 4:11.) Sen ajat-
teleminen, että olemme olemassa Jumalan tahdosta, saa meidät syvän kunnioituksen valtaan. Sapatti 
muistuttaa meitä siitä, että meidät luotiin tiettyä tarkoitusta varten. Sapatti vie meidät takaisin puutarha-
kotiimme Eedeniin ja muistuttaa meitä rakastavasta Luojasta, joka haluaa elämällemme vain hyvää. Kär-
simyksen ja sairauksien maailmassa Luoja Jumala lupaa: ”Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.” 
(Hepr. 13:5.) Pelkästään tämän lupauksen pitäisi saada meidät lankeamaan polvillemme ylistämään Juma-
laa elämän lahjasta ja ottamaan selville ne erityiset suunnitelmat, jotka hänellä on elämällemme.

Sapatti – kutsu rukoukseen, ylistykseen ja julistamaan
Sapatti muistuttaa meitä myös pelastuksen lahjasta. Kun lepäämme sapattina, lepäämme Kristuksen 
täytetyssä työssä meidän puolestamme (Hepr. 4:9, 10). Lepäämme hänen armossaan. Sapatti ei ole le-
galistinen vaatimus, joka annettiin Israelin kansalle. Se on koko ihmiskunnalle annettu armon päivä, joka 
johdattaa meitä luottamaan yksin ja täysin Kristukseen pelastuksenamme (Jes. 56:6, 7). Jeesus päätti luo-
misviikon sanoihin: ”Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on. Jumala oli saanut työnsä 
päätökseen, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään.” (1. Moos. 2:1, 2.) Hän myös päätti 
työnsä ristillä sanoihin: ”Se on täytetty.” Meillä ei ollut mitään osaa Kristuksen luomistyöhön maailman 
alussa. Hän aloitti työn ja hän päätti sen. Meillä ei myöskään ole mitään osuutta Kristuksen pelastustyö-
hön ristillä. Hän aloitti pelastustyön ja hän päätti sen. Sapatti muistuttaa meitä iloitsemaan Kristuksen rak-
kaudesta, lepäämään hänen hoidossaan ja riemuitsemaan hänessä, joka maksoi pelastuksestamme valta-
van kalliin hinnan. Sapatti on kutsu rukoukseen, kutsu ylistykseen, kutsu julistamaan Jeesuksen hyvyyttä.
 Sapatti muistuttaa meitä myös siitä, ettemme ole täällä lohduttoman surun maailmassa yksin. Luonnon 
kauneus puhuu yhä Luoja Jumalasta maailman kärsimyksenkin keskellä. Sapatti ohjaa katseemme takaisin 
luomiseen, mutta se ohjaa meitä myös katsomaan eteenpäin kohti uutta taivasta ja uutta maata, kun Ju-
mala luo tämän maailman uudestaan Eedenin kaltaiseen kukoistukseen.
 Sapatti on kiitoksen päivä. Olemme kiitollisia siitä, että Jumala loi meidät ja että hänellä on suun-
nitelma meidän elämällemme. Olemme kiitollisia siitä, että hän lunasti meidät ja maksoi meistä 
äärettömän kalliin hinnan. Olemme kiitollisia siitä, että hän palaa takaisin hakemaan meidät ja luo 
uuden taivaan ja uuden maan. Etsitään häntä rukouksessa kiitollisin sydämin.

Rukoushetki (30–45 min.)
Rukous Raamatun sanoilla – Jes. 56:5–7
”Heillekin minä luon muistomerkin, poikia ja tyttäriä kestävämmän, annan nimen, joka ei koskaan katoa. 
Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hä-
nen nimeään ja kunnioittavat häntä, kaikki jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä ja pysyvät minun 
liitossani, he kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä. 
Minä hyväksyn polttouhrit ja teurasuhrit, jotka he tuovat alttarilleni. Ja minun temppelistäni tulee huone, 
jossa kaikki kansat saavat rukoilla.”

”Heillekin”
Jumala, sinä loit meidät kaikki. Meidät on luotu sinun tahdostasi. Sinä kaipaat olla yhteydessä kanssamme ikui-
sesti. Niin, haluat koko ihmiskunnan pelastuvan – jokaisen kansan, heimon ja kansanryhmän. Me ylistämme 
sinua! Kiitos jokaviikkoisesta sapatista, joka muistuttaa meitä tästä todellisuudesta.
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”Kaikki jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä”
Herra, liian usein olemme rikkoneet sapattia vastaan emmekä ole pitäneet sitä pyhänä. Anna meille anteeksi. 
Auta meitä pitämään sapatin hetket pyhänä sekä kiittämään ja korottamaan sinua sapattina. Avaa silmämme 
ja korvamme tuntemaan ja tekemään tahtosi joka päivä, jotta voimme juhlia viikon mittaan osoittamaasi uskol-
lisuutta sapattina ja todistaa siitä.

”Ja pysyvät minun liitossani”
Jeesus, kiitos siitä, että sapatti ei ole vain merkki luomisesta ja tilaisuus muistella sinua Luojanamme, vaan myös 
merkki pelastuksesta. Kiitos, että voimme levätä siinä varmuudessa, että tulemme täyteen vanhurskaudestasi, 
joka suojaa meidät, kun pidämme tiukasti kiinni liittosi lupauksista. Olkoon sapatinviettomme heijastus siitä 
uskollisuudesta, jota saamme päivittäin kokea sinulta.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyy-
destään.
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 seurakun-
nan pyrkimyksiä (ks. erillistä listaa maailmanlaajuisen kirkon rukousaiheista).
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten 
tarpeiden puolesta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle 
ylistäen tai laulaen.

Lauluehdotuksia
Hyvyyden voiman (469, SL); Taas koittanut on (67, SL); On rauhan, levon päivä (63, SL); Jeesus, ainut lohtu-
ni (348, SL); Golgatalle saavuin synteineni (226, SL); Hän johdattaa (340, SL); Meillä on toivo (479, SL); Kir-
kas aamu pian koittaa (512, SL)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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Kolmen enkelin kutsu rukoukseen
8. PÄIVÄ — BABYLONIN KUKISTUMINEN JA RUKOUS

”Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa 
valaisi koko maan. Hän huusi kovalla äänellä: ’Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pahojen 
henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka.’” – 
Ilm. 18:1, 2

Toisen enkelin sanoma
Ilmestyskirjan 14. luvun kolmen enkelin sanoma on erityisesti suunniteltu valmistamaan ihmisiä Jeesuksen 
takaisintulolle. Ne tuovat ilmi Jumalan suunnitelmat ja paljastavat Paholaisen suunnitelmat. Toisen enke-
lin sanoma ilmoittaa vakavan varoituksen: ”Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa 
vihan viinillä on juottanut kaikki kansat.” (Ilm. 14:8, VKR.) Aivan kuten muinainen Babylon soti Jumalaa 
vastaan kapinoidessaan hänen käskyjään vastaan, hengellinen Babylonkin kapinoi Jumalaa vastaan. Se ja-
kelee väärien oppien ”viinimaljaa” pettääkseen miljoonat. Ellen White kuvailee Babylonia näin: ”Babylonia 
syytetään siitä suuresta synnistä, että se ’haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat’. Juovuttava 
malja, jota se esittää maailmalle, merkitsee niitä vääriä oppeja, joita se on omaksunut luvattoman yhtey-
tensä kautta maan mahtaviin. Maailman ystävyys on turmellut sen uskon, ja se puolestaan on vaikuttanut 
turmelevasti maailmaan opettamalla oppeja, jotka ovat ristiriidassa Pyhän Raamatun selvimpien esitysten 
kanssa.” (Alfa ja omega, osa 7, s. 335.) Liitto, jolla ei ole lain voimaa, on haureutta. Hengellinen Babylon 
kääntyy pois todellisesta rakkaudestaan, Jeesuksesta, ja liittyy yhteen valtion tai poliittisten voimien kans-
sa.
 Tämä seurakunnan ja valtion välinen liitto, jota kuvataan Ilm. 17. luvussa, johtaa pedon merkin vahvis-
tamiseen. Babylon kuvaa uskonnollista järjestelmää, joka vääristää Raamattua ja keskittyy ihmisopetuk-
siin. Toisen enkelin sanoma yhdistettynä Ilm. 17. ja 18. lukuihin paljastaa sen, mikä kohtaa maailmaa suu-
ren yllätyksen muodossa. Langenneet uskonnolliset voimat yhdistyvät poliittisten ja taloudellisten voimien 
kanssa luodakseen yhtenäisyyttä maailmanlaajuisen kriisin ja katastrofin keskelle.
 Toisen enkelin sanoma kuuluttaa kiireellistä vetoomusta rukoukseen ainakin kolmella alueella. Ensinnä-
kin se kutsuu meitä olemaan uskollisia Kristukselle ja hänen sanalleen. Henkilökohtaisessa elämässämme 
tehdyt kompromissit johdattelevat meitä vain liittymään Babyloniin ja sotimaan Jumalan kansaa vastaan 
maailman historian viimeisinä hetkinä.
 Toiseksi sanoma kutsuu meitä uskoon, joka kestää koetukset. Profeettana Ellen White vetoaa meihin 
hartaasti: ”On nousemassa myrsky, joka on säälimätön voimassaan. Olemmeko valmiita kohtaamaan 
sen? Meidän ei tule sanoa, että viimeisten päivien vaarat ovat kohta yllämme. Ne ovat jo täällä. Tarvit-
semme nyt Herran miekkaa viiltämään maallisten halujen, taipumusten ja intohimojen luihin ja ytimeen 
saakka. Ajatusten, jotka on päästetty villiintymään, tulee muuttua. – – Ajatusten tulee keskittyä Jumalaan.” 
(With God at Dawn, s. 113.)
 Kolmanneksi tämä sanoma kehottaa meitä kutsumaan ystäviämme läheiseen suhteeseen Jeesuksen 
kanssa ja ymmärtämään Ilmestyskirjan totuuksia lopun ajalle. Kun polvistumme rukoukseen, pyydetään 
seuraavia asioita:
1. selkeämpää Jumalan sanan ymmärrystä, suurempaa rakkautta Jeesusta kohtaan ja tinkimättömyyttä 

periaatteissa,
2. koetukset kestävää uskoa,
3. rohkeutta todistaa ympärillämme oleville.

Rukoushetki (30–45 min.)
Rukous Raamatun sanoilla – Ilm. 14:8 (VKR)
”Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kan-
sat.”

”Kukistunut Babylon”
Ikuinen Isä, tässä maailmassa ei mikään muu voi tarjota vakaata ja luotettavaa perustaa elämälle kuin sinun 
pyhä sanasi, Raamattu. Auta meitä rakentamaan elämämme sinun armosi ja Henkesi avulla yksin sinun sanalle-
si.

”Haureutensa vihan viinillä”
Jeesus, me tunnustamme, että toisinaan Paholaisen monet harhakuvat ja houkutukset ovat häirinneet 
yhteyttämme sinuun. Joskus käännämme katseemme pois sinusta ja keskitymme sinun sijastasi itseemme ja it-
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sekeskeisiin kokemuksiimme. Anna meille anteeksi. Pelasta meidät siltä, että antaisimme periksi lihalliselle luon-
nollemme, ja tuo esiin elämässämme se voitto, jonka vain sinä voit saada aikaan.

”On juottanut kaikki kansat”
Jumala, olemme etuoikeutettuja, koska saamme tuntea sinut ja ymmärtää totuutta sinun sanasi kautta. Ymmär-
rämme tästä lankeavan vastuun. Tänään rukoilemme niiden miljardien ihmisten puolesta, jotka ovat väärien 
uskontojen pauloissa. Auta meitä näyttämään heille totuus siitä, kuka sinä olet, miten paljon rakastat heitä ja 
miten haluat heidän tuntevan koko totuuden.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyy-
destään.
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 seurakun-
nan pyrkimyksiä (ks. erillistä listaa maailmanlaajuisen kirkon rukousaiheista).
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten 
tarpeiden puolesta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle 
ylistäen tai laulaen.

Lauluehdotuksia
Hellästi Jeesus nyt sinua kutsuu (216, SL); Jeesus, tietä käydessäsi (261, SL); Eespäin Herran kansa (290, 
SL); Jos pieni sana rakkauden (390, SL); Jeesus keskellämme kulkee (217, SL); Oi uupunut matkaaja (227,             
SL); Jeesukseni nähdä kerran (484, SL); Kuuletko kuisketta adventtikelloin (494, SL)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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Kolmen enkelin kutsu rukoukseen
9. PÄIVÄ — PEDON MERKKI JA RUKOUS

”Tämän jälkeen kuulin taivaasta mahtavan äänen, ikään kuin suuri kansanjoukko olisi laulanut: – Halleluja! Pe-
lastuksen tuo meidän Jumalamme, hänen on kirkkaus ja voima. Oikeat ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa. 
Hän on tuominnut suuren porton, joka turmeli maailman iljetyksillään, hän on kostanut portolle palvelijoidensa 
veren. Taas kuului ääni: – Halleluja! Porton roviosta nousee savu aina ja ikuisesti. Kaksikymmentäneljä vanhinta 
ja ne neljä olentoa heittäytyivät kasvoilleen Jumalan eteen ja osoittivat kunnioitustaan hänelle, joka istuu val-
taistuimella. He sanoivat: – Aamen. Halleluja! Ja valtaistuimelta kuului ääni: – Ylistäkää meidän Jumalaamme, 
kaikki te hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, pienet ja suuret!” – Ilm. 19:1–5

Vakava varoitus
Kolmas ja viimeinen kolmen enkelin sanomista on yksi Raamatun vakavimmista varoituksista. Monet ihmi-
set haluaisivat jättää tämän huomiotta, vaikka se paljastaakin elämää muuttavia hengellisiä totuuksia, jot-
ka koskettavat syvimpiä tarpeitamme ja vetävät meitä lähemmäksi Jeesusta. Apostoli Johannes kirjoittaa: 
”Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: ’Se, joka kumartaa petoa ja 
sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka 
laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa py-
hien enkelien ja Karitsan edessä.’” (Ilm. 14:9, 10.)
 Tämän varoituksen ensimmäinen elämää muuttava totuus on se, että se tulee rakastavan Jumalan sy-
dämestä, joka ei halua mitään enemmän kuin pelastaa meidät hänen valtakuntaansa. Tämä on jumalalli-
nen varoitusviesti, jotta tulevat eksytykset eivät tulisi Jumalan kansalle yllätyksenä.
 Toinen elämää muuttava totuus liittyy kumartamiseen. Enkeli sanoo: ”Se, joka kumartaa petoa[.]” 
Tämä on täydellinen vastakohta ensimmäisen enkelin sanoman kehotukselle kumartaa Luojaa (jae 7). 
Luojan kumartaminen johtaa Kristuksen uskolliset seuraajat vastaamaan Kristuksen rakkauteen, luotta-
maan hänen pelastavaan armoonsa, olemaan kuuliaisia hänen sanalleen ja pitämään hänen käskynsä. 
Pedon kumartaminen johtaa ihmiset elämään itsekeskeistä elämää erossa Jumalasta hänen käskyjään rik-
koen. Siinä keskitytään itseen ennemmin kuin Jeesukseen.

Meissä oleva peto
Kolmannen enkelin sanoma puhuu tulevasta ajasta, jolloin seurakunta ja valtio yhdistyvät paavin vallan 
alle vaatimaan viikon ensimmäisen päivän pyhittämistä. Kolmen enkelin sanoman viimeinen viesti on kut-
su hartaaseen, sydämestä lähtevään rukoukseen. Antikristuksen periaate – ylpeys eikä nöyryys, itsensä 
korottaminen eikä itsensä uhraaminen toisten puolesta ja luottaminen ihmisviisauteen eikä Raamatun 
jumalalliseen inspiraatioon – ovat juurtuneet syvälle langenneeseen luontoomme. Mikä on ratkaisu niihin 
pedon toimintaperiaatteisiin, jotka asuvat meissä? On vain yksi ratkaisu, ja se on Jeesus – se, että hänen 
armonsa, voimansa ja rakkautensa täyttävät sydämemme ja elämämme. Ellei sitoumuksemme häneen ole 
vahvempi kuin maailman vetovoima, pedon periaatteet hallitsevat meitä tänään, ja eräänä päivänä hyväk-
symme pedon merkin. Kolmannen enkelin varoituksen pedon merkistä tulisi ajaa meidät polvillemme ja 
antautumaan nöyrästi Kristukselle. Meidän tulisi anoa, että hänen Henkensä puhdistaisi meidät läpikotai-
sin ja tekisi jumalallisen armon ihmeen sydämessämme. Sen tulisi myös johtaa meidät rukoilemaan per-
heidemme, ystäviemme ja naapureidemme puolesta, jotta heidänkin sydämensä avautuisivat Kristuksen 
pelastavalle lopunajan sanomalle. Tämän sanoman tulisi motivoida meidät katsomaan eteenpäin päivään, 
jolloin riemuitsemme ikuisesti Kristuksen kanssa hänen valtaistuimensa ympärillä (Ilm. 19:1–5).

Rukoushetki (30–45 min.)
Rukous Raamatun sanoilla – Ilm. 14:9, 10
”Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: ’Se, joka kumartaa petoa ja 
sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka 
laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa py-
hien enkelien ja Karitsan edessä.’”

”Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa”
Jumala, sinä olet Jumala, joka välität; Jumala, joka haluat kaikkien pelastuvan etkä kenenkään joutuvan ka-
dotukseen. Niin monet ihmiset etsivät voimaa ja eheytymisen lähdettä elämänsä rikkinäisyyteen vääristä us-
konnoista, kieroutuneista filosofioista ja nykyajan epäjumalista. Kiitämme sinua siitä, että välität tarpeeksi 
varoittaaksesi heitä, ja että meillä voi olla osa heidän johtamisessaan Jeesuksen luo, joka on ainoa todellinen 
kumartamisen arvoinen Vapahtaja.
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”Jumalan vihan viini”
Jumala, meitä lohduttaa suunnattomasti se, että sinä vihaat pyhällä vihalla syntiä ja pahuutta. Kiitos siitä, että 
haluat tuhota synnin ikuisiksi ajoiksi ja palauttaa eräänä päivänä maailmankaikkeuteen täydellisen rakkauden, 
rauhan ja sopusoinnun. Kiitos, että sinä näytit meille selkeästi Jeesuksen kautta, että et halua tuomita ihmisiä 
vaan pelastaa heidät. Kiitos, että annat kaikille ihmisille mahdollisuuden ottaa vastaan pelastuksen Kristukses-
sa. Pelasta meidät antikristuksen itsensä korottamisen ja ylpeyden periaatteilta ja varjele meitä seuraamasta 
niitä. Johda meidät sen sijaan seuraamaan Karitsaa, minne hän vain meneekin.

”Karitsan edessä”
Jeesus, meitä lohduttaa valtavasti se tieto, että viimeisellä tuomiolla käy selväksi, että sinun tarjouksesi armos-
ta ja pelastuksesta eivät ole irrallaan oikeudenmukaisuudesta. Kiitos, että olet ottanut rangaistuksen vastaan 
kaikkien niiden puolesta, jotka antautuvat sinulle. Kiitos, että niin vaikeaa kuin onkin nähdä niiden tuho, jotka 
tarrautuvat syntiin, kaikki tulevat tunnustamaan, että sinä olet ollut vilpitön, oikeudenmukainen ja armollinen 
kaikissa teoissasi.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyy-
destään.
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 seurakun-
nan pyrkimyksiä (ks. erillistä listaa maailmanlaajuisen kirkon rukousaiheista).
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten 
tarpeiden puolesta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle 
ylistäen tai laulaen.

Lauluehdotuksia
On voimaa Jeesus-nimessä (181, SL); Oi ystävä, olethan uskollinen (499, SL); Ylistän Herraa (45, SL); Tuhan-
sin kielin (36, SL); Kuningas, ainoa Valtias (17, SL); Me taivaan maahan nyt kuljemme (515, SL); Vartija, pu-
halla torveen (428, SL); Jeesuksen tähden nouskaa (406, SL)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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Kolmen enkelin kutsu rukoukseen
10. PÄIVÄ — JUMALAN KANSA, JÄÄNNÖS JA RUKOUS

”Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.”– Ilm. 14:12, VKR

Lopullinen tavoite
Kolmen enkelin sanomalla on yksi päätarkoitus, yksi ainoa keskipiste: valmistaa ihmisiä Jeesuksen pa-
luulle. Tämä Jumalan innoittama sanoma huipentuu Ilm. 14:12, jossa Johannes selittää taivaan antaman 
lopunajan sanoman ymmärtämisen ja vastaanottamisen perimmäiset seuraukset. Apostoli toteaa, että 
sanoma saa aikaan ihmisiä, joista voidaan kirjoittaa: ”Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät 
Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.” (Ilm. 14:12, VKR.)
 Sanan kärsivällisyys voi kääntää myös kestävyydeksi (KR92). Jumalan armon avulla hänen kansaansa 
kuuluvat kestävät viimeisten päivien koetukset ja selviytyvät voittajina. He kohtaavat pedon raivon, mut-
ta eivät tee myönnytyksiä vakaumuksissaan. Vaikka he eivät voi ostaa tai myydä ja vaikka he kohtaavat 
Kristuksen tähden vainoa, vankeutta ja jopa kuolemaa, he ovat kuuliaisia hänen käskyilleen. Pakonkaan 
edessä Kristuksen omat eivät luovu uskollisuudestaan Kristusta kohtaan. Maa-planeetan viimeisillä het-
killä syntisen, kapinallisen ja tottelemattoman maailman keskellä he elävät armon täyttämää ja Kristusta 
korottavaa elämää pysyen hänelle kuuliaisina.

Jeesuksen usko
Ilm. 14:12 tekstissä on jotakin kiehtovaa. Lopunajan uskovat eivät vain usko Jeesukseen, vaan heillä on Jee-
suksen usko. Mitä on Jeesuksen usko? Se on samanlaista uskoa Jumalaan kuin mitä Jeesuksella oli ristillä. 
Kun Jeesus riippui ristillä kantaen ihmiskunnan syntien syyllisyyden, häpeän ja rangaistuksen, hän tunsi 
olevansa Jumalan hylkäämä. Synnin suunnattomuus oli niin valtava, että Jeesus huusi hädässään: ”Juma-
lani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” (Matt. 27:46.) Oliko Jumala hylännyt hänet? Ehdottomasti ei! Hänen 
isälliset silmänsä olivat koko ajan ristillä. Hänen rakastava sydämensä murtui sen tuskan vuoksi, jonka hä-
nen poikansa kävi läpi. Jeesus luotti, vaikka hän ei voinut nähdä. Hänen uskonsa nousi häntä ympäröivien 
tapahtumien yläpuolelle. Siksi Jeesuksen viimeiset sanat olivat: “Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni.” 
(Luuk. 23:46.)
 Ilmestyskirjan ennustusten mukaan Jumalan kansaan kuuluvien pitää juuri ennen Jeesuksen paluuta 
vielä kerran luottaa, kun kaikki heidän ympärillään näyttäisi olevan heitä vastaan. Mikä saa heidät selviy-
tymään näistä koetusten ajoista? Se on ”Jeesuksen usko”. Miten voimme hankkia itsellemme Jeesuksen 
uskon? Ensinnäkin aivan niin kuin pelastus on lahja, myös usko on lahja, jonka Jumala laittaa sydämiimme, 
ja joka kasvaa, kun harjoitamme sitä (Room. 12:3–8). Kun kohtaamme vaikeita olosuhteita ja epätoivos-
samme riipumme Jumalan lupauksissa, uskomme kasvaa. Kun täytämme mielemme Jumalan sanalla, 
uskomme kasvaa (Room. 10:17). Kun tunnustamme uskomme puutteen ja rukoilemme hartaasti Jumalaa 
lisäämään uskoamme, se kasvaa (Luuk. 17:5).
 Pyydetään Jumalaa tämän päivän rukoushetken aikana antamaan meille kestävyyttä kohdatessamme 
elämän koettelemuksia. Rukoillaan, että hän antaa meille voimaa olla kuuliaisia hänen tahdolleen elä-
mämme kaikilla osa-alueilla, ja anotaan, että taivas antaisi meille enemmän uskoa niin, että ”Jeesuksen 
usko” täyttäisi elämämme ja valmistaisi meitä Maa-planeetan viimeistä kriisiä varten. Näin saamme yhte-
nä päivänä elää Jeesuksen kanssa kautta ikuisuuden!

Rukoushetki (30–45 min.)
Rukous Raamatun sanoilla – Ilm. 14:12, VKR
”Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.”

”Tässä on pyhien kärsivällisyys”
Herra, olemme odottaneet kauan sinun paluutasi. Tiedämme myös, että sinun ajoituksesi ei ole koskaan väärä, 
ja että sinä tiedät, mikä on meille parasta. Kiitos, että kun Pyhä Henki asuu meissä, hän saa meissä aikaan kär-
sivällisyyttä ja kestävyyttä. Näytä meille, miten voimme parhaiten käyttää meillä vielä olevan ajan kunnian tuo-
miseksi sinulle. Kun kohtaamme vaikeuksia ja koettelemuksia, meitä lohduttaa se tieto, että sinä annat voimaa 
ja taivaallista kärsivällisyyttä.

”Pitävät Jumalan käskyt”
Jumala, sinun tahtosi on rakkaus. Rakkaus sinua ja rakkaus muita kohtaan. Rakkaus sellaisena kuin se ilmenee 
Jumalan sanassa ja Jeesuksen elämässä. Iloitsen siitä, että olet kykenevä ja halukas muuttamaan meidän kapi-
nalliset sydämemme sellaisiksi, jotka ovat sopusoinnussa suuren rakkauden käskyn kanssa.
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”Jeesuksen usko”
Jumala, hämmästelen sitä uskoa ja uskollisuutta, jota Jeesus osoitti täällä maan päällä ja erityisesti kuollessaan 
ristillä. Vaikka Jeesuksen usko Isään olikin meille ihana esimerkki, Jeesus ei jätä asiaa siihen, vaan antaa kaikille, 
jotka uskovat, tilaisuuksia kasvattaa samanlaatuista uskoa. Jeesus, auta uskoani muuttumaan kypsemmäksi 
joka päivä vähän enemmän. Antaudumme sinulle kallis, uskollinen Vapahtajamme.

Muita rukousaiheita
Kiitos ja ylistys: Kiittäkää siunauksista mainiten niitä yksityiskohtaisesti. Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyy-
destään.
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 seurakun-
nan pyrkimyksiä (ks. erillistä listaa maailmanlaajuisen kirkon rukousaiheista).
Paikalliset rukouskohteet: Rukoilkaa seurakunnan jäsenten, perheen ja naapureiden tämänhetkisten 
tarpeiden puolesta.
Kuunteleminen ja vastaaminen: Käyttäkää aikaa Jumalan äänen kuuntelemiseen ja vastatkaa hänelle 
ylistäen tai laulaen.

Lauluehdotuksia
Oi, Herrani, sain armosi (125, SL); Kiitä Herran rakkautta (506, SL); Ylistäkää Jumalaa (44, SL); Jumala loi (5, 
SL); Liekkejä on monta (392, SL); Herra, kädessäsi (292, SL); Täältä puolehen (531, SL); Uudista minut, Jee-
sus (286, SL)


