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Tervetuloa mukaan

Kymmenen rukouksen päivää 2015 -kampanjaan
Esittely
Jumala on tehnyt monia ihmeitä tämän vuotuisen kampanjan kautta sen jälkeen, kun sitä alettiin toteuttaa ”Operation Global Rain” -ohjelman nimellä vuonna 2006. Pyhä Henki on korjannut ihmissuhteita sekä saanut aikaan
herätystä, kääntymisiä ja uutta intoa evankeliointiin.Todellakin, herätys syntyy rukouksen kautta!
Uskomme, että sinun elämäsi ja niiden elämä, joiden puolesta rukoilet, tulee muuttumaan, kun liityt yhdessä
muiden seurakunnan jäsenten kanssa rukoilemaan Pyhän Hengen vuodatusta.Tässä joitakin kommentteja ”Kymmenen rukouksen päivää 2014” -kampanjaan osallistuneilta.
”Vuoden 2013 ’Kymmenen rukouksen päivää’ -kampanjassa esitin kaksi pyyntöä: 1) että tyttäreni pääsisi irti riippuvuuden kahleistaan ja 2) että mieheni voisi tulla Herran yhteyteen. Vuoden 2014 kampanjassa ylistin Jumalaa, sillä
tyttäreni pystyi sanomaan olleensa ”kuivilla” meta-amfetamiinin käytöstä jo kahdeksan kuukauden ajan. Hän ei ollut
enää koditon ja hänellä oli täysiaikainen työ. Mieheni oli tullut uudelleen kasteelle ja itse asiassa hän osallistui yhdessä
kanssani ”Kymmeneen rukouksen päivään” viime vuonna. Kaikki ylistys Jumalalle, Isällemme, Jeesuksen Kristuksen
kautta.” – Nina Herman, Parkwoodin adventtiseurakunta, Modesto, Kalifornia, Yhdysvallat
”Samaan aikaan, kun vietimme Kymmentä rukouksen päivää, pidimme myös terveysevankeliointikurssia.Tämä oli suuri siunaus Curaçaon saarelle.Tilaisuuksiin osallistui ihmisiä joka puolelta saarta, ja ei-uskovat sanoivat niitä parhaiksi
ilmaisiksi terveyspalveluiksi, joita saarella on koskaan tarjottu. Jumalalle kunnia! Omassa seurakuntaelämässämme
saimme kokea ihmeellisen muutoksen, kun eräs lahjakas seurakunnan jäsen sitoutui musiikkityön johtajaksi. Hänen
antaumuksensa on saanut aikaan sen, että nyt joka sapatti sydämemme ja mielemme saavat avautua vastaanottamaan
elämän sanaa hengellisen musiikin pehmittäminä. Myös sellaiset jäsenet, jotka eivät ole koskaan ennen saarnanneet,
ovat ottaneet saarnavuoroja, ja eräs nuori, joka ei ollut vielä koskaan todistanut, halusi jakaa oman todistuksensa!” –
Valeri Lashley, Cher-Asilen adventtiseurakunta, Willemstad, Curaçao

Rukousteemamme: Hengen hedelmän kokeminen
Kymmenen rukouksen päivän aikana rukoilemme Hengen hedelmää, joka mainitaan Gal. 5:22–25. Kristus ”ikävöi nähdä lastensa ilmentävän hänen kaltaistaan luonnetta” (Ellen White, Alfa ja omega, osa 4, s. 267), luonnetta,
joka ilmentää Pyhän Hengen läsnäoloa tuottamalla Hengen hedelmää elämässämme. Ainoa tapa, jolla voimme
muuttua hänen kuvansa kaltaisiksi ja ilmentää Hengen hedelmää, on viettää aikaa häntä katsellen. ”Todellinen
etsijä, joka pyrkii olemaan Jeesuksen kaltainen sanoissaan, elämässään ja luonteessaan, mietiskelee Pelastajaansa,
ja häntä katselemalla muuttuu hänen kuvansa kaltaiseksi, sillä hän kaipaa ja rukoilee samaa asennetta ja mielenlaatua kuin Jeesuksella Kristuksella oli.” (Ellen White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 121.)
Kristus kaipaa tuoda omaa luonnettaan meihin, jotta voisimme olla hänen todistajiaan hukkuvalle maailmalle.
Hän haluaa meidän toimivan hänen kanavinaan, jotta hän voi paljastaa itsensä meidän kauttamme niille, jotka eivät häntä tunne. ”Vaikutuksemme toisiin ei ole niinkään riippuvainen siitä, mitä sanomme, kuin siitä, mitä olemme.” (Ellen White, Alfa ja omega, osa 4, s. 113.) Tarvitsemme Pyhää Henkeä, jotta Hengen hedelmä voisi ilmetä
meissä.Tämä on työ, jota emme voi tehdä itse. Meillä ei ole voimaa tulla Kristuksen kaltaisiksi. Vain Kristuksen
voima meissä voi muuttaa ja muokata luonnettamme ja tehdä meistä enemmän hänen kaltaisiaan.
”Kristus koettaa jäljentää itsensä ihmisten sydämessä, ja hän saa tämän tehdyksi niiden välityksellä, jotka uskovat häneen. Kristillisen elämän tarkoitus on hedelmän tuottaminen – Kristuksen luonteen jäljentäminen uskovassa, jotta se voisi edelleen jäljentyä muissa.
”Vain itseensä keskittyneessä elämässä ei voi olla mitään kasvua eikä hedelmällisyyttä. Jos olet vastaanottanut
Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, sinun tulee unohtaa itsesi ja koettaa auttaa toisia. Puhu Kristuksen
rakkaudesta, kerro hänen hyvyydestään.Täytä jokainen ilmenevä velvollisuus.Tunne sydämessäsi vastuuta sieluista, ja koeta kaikin voiminesi pelastaa kadotettuja. Kun saat Kristuksen hengen – epäitsekkään rakkauden ja
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toisten hyväksi työskentelyn hengen – niin kasvat ja tuotat hedelmää. Hengen armolahjat kypsyvät luonteessasi.
Uskosi lisääntyy, vakaumuksesi syventyy ja rakkautesi täydellistyy.Yhä enemmän heijastat Kristuksen kaltaisuutta
kaikessa, mikä on puhdasta, jaloa ja rakastettavaa.” (Ellen White, Kristuksen vertaukset, s. 42.)
Me tarvitsemme Hengen hedelmää elämässämme, ja meidän tulee heijastaa sitä ympärillämme oleville. Näiden kymmenen päivän aikana haluamme paneutua pohdiskelemaan Hengen hedelmää ja rukoilemaan, että Jumala voisi kasvattaa hedelmää meissä ja auttaa meitä heijastamaan hänen luonnettaan toisille.

Ohjeita rukoushetkiin
• Pitäkää rukoukset lyhyinä – vain lause tai pari yhdestä aiheesta. Antakaa sitten vuoro toisille. Voitte rukoilla
niin monta kertaa kuin haluatte, aivan kuin keskustelisitte vuorotellen.
• Hiljaisuus on myös hyvä asia. Sen aikana voitte kuunnella, mitä Pyhä Henki haluaa sanoa teille.
• Jos Henki tuo mieleenne jonkin laulun, voitte laulaa sen yhdessä.Tämä on myös suuri siunaus.
• Sen sijaan, että käyttäisitte kallisarvoista aikaa rukousaiheista keskustellen, yksinkertaisesti rukoilkaa asiat
ääneen.Toiset voivat yhtyä rukouksiinne ja vedota Raamatun lupauksiin tarpeittenne täyttämiseksi.

Lupauksiin vetoaminen
Jumala on antanut meille sanassaan lupauksia. Meillä on etuoikeus vedota niihin rukouksissamme. Kaikki hänen
käskynsä ja neuvonsa ovat myös lupauksia. Hän ei koskaan pyytäisi meiltä mitään, mitä emme voisi hänen voimassaan tehdä.
Kun rukoilemme, keskitymme helposti omiin tarpeisiimme, omiin ongelmiimme ja haasteisiimme, ja vain valitamme niistä.Tämä ei ole rukouksen tarkoitus. Rukouksen on tarkoitus vahvistaa uskoamme. Siksi rohkaisemme
teitä vetoamaan Jumalan lupauksiin rukouksen aikana. Olemme lisänneet päivittäisiin rukousaiheisiin raamatunpaikkoja, joihin voitte vedota. Voitte vapaasti vedota myös muihin Raamatun lupauksiin. Ne auttavat teitä siirtämään katseenne pois itsestänne ja omista heikkouksistanne Jeesukseen. Häntä katsomalla me muutumme hänen
kuvansa kaltaisiksi.
”Jumalan sanan jokainen lupaus on meitä varten.Tuokaa rukouksiinne Jehovan lupaustentäyteistä sanaa ja
uskossa vedotkaa hänen lupauksiinsa. Hänen sanansa on takeena siitä, että jos pyydät uskossa, voit saada kaikki
hengelliset siunaukset. Pyydä hellittämättä, niin tulet saamaan paljon enemmän kuin osasit edes pyytää tai kuvitella.” (Ellen White, In Heavenly Places, s. 71.)
”Anokaa Pyhää Henkeä. Jumala vastaa jokaisesta antamastaan lupauksesta. Ota Raamattusi käteesi ja sano:
Olen noudattanut kehotustasi. Vetoan nyt lupaukseesi: ’Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.’” (Ellen White, Kristuksen vertaukset, s. 102.)
”Valon ja voiman näkymättömät joukot ovat niiden hiljaisten ja nöyrien luona, jotka uskovat ja vetoavat Jumalan lupauksiin.” (Sama, s. 127.)
Kuinka voitte vedota hänen lupauksiinsa? Jos esimerkiksi pyydätte rauhaa, voitte vedota Joh. 14:27 ja sanoa:
”Jumala, olet sanonut sanassasi: ’Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.’ Anna minulle rauha, jonka lupasit jättää meille.”

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

Usko
Meille kerrotaan profetian hengen kautta, että ”rukous ja usko saavat aikaan asioita, joihin mikään muu mahti
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maailmassa ei kykene.” (Ellen White, Suuren Lääkärin seuraajana, s. 426.) Meitä kannustetaan myös rukoilemaan uskoen siihen, että Jumala kuulee ja vastaa rukouksiimme.
”Kristus sanoo: ’Pyytäkää, niin teille annetaan.’ Näillä sanoilla Kristus antaa meille ohjeita siitä, kuinka meidän
tulisi rukoilla. Meidän on tultava taivaallisen Isämme eteen lapsen yksinkertaisuudella pyytäen häneltä Pyhän
Hengen lahjaa. Jeesus sanoo vielä: ’Kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.’
Teidän on tultava Isän eteen katuen syntejänne ja tunnustaen ne, tyhjentäen itsenne kaikesta synnistä ja saastasta. On teidän etuoikeutenne osoittaa Jumalan lupaukset tosiksi. – – Meidän tulee uskoa Jumalan sanaan; sillä
luonne testataan siinä, että rakennumme kaikkein pyhimmässä uskossa. Jumalan sanassa meillä on varma vakuus.
Teidän ei tarvitse odottaa suuria tunteita ennen kuin voitte uskoa, että Jumala on kuullut teitä; tunteet eivät saa
olla mittapuunne, sillä tunteet muuttuvat yhtä nopeasti kuin pilvet vaihtavat muotoaan. – – Maan päällä ollessamme voimme saada apua taivaasta. – – sillä olen laittanut Jumalan koetukselle tuhat kertaa. Minä vaellan uskossa,
en halua tuottaa häpeää Pelastajalleni olemalla epäuskoinen.” (Ellen Whiten artikkeli Review and Herald -lehdessä, lokakuun 11. päivä, 1892.)
”Meillä on liian vähän uskoa. Me rajoitamme Israelin Pyhää. Meidän tulisi olla kiitollisia siitä, että Jumala alentuu käyttämään ketään meistä työkaluinaan. Jokaiseen hartaaseen uskossa lausuttuun rukoukseen minkä tahansa
asian puolesta tulee vastaus. Se ei kenties ole sellainen kuin odotimme, mutta se tulee. Se ei kenties ole sellainen
kuin me olisimme suunnitelleet, mutta se tulee kuitenkin juuri silloin, kun me sitä eniten tarvitsemme. Mutta,
voi, kuinka syntistä onkaan meidän epäuskomme! ’Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte
pyytää mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.’” (Ellen White, Testimonies for the Church, osa 3, s. 209.)
Pyytäkää Jumalaa auttamaan teitä uskomaan siihen, että hän on kuullut ja kyllä vastaa.
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.) Tehkää
siis siitä tapa, että kiitätte Jumalaa uskossa etukäteen siitä, mitä hän aikoo tehdä ja miten hän aikoo vastata ru
kouksiinne.

Rukoile seitsemän puolesta
Kehotamme jokaista henkilökohtaisesti rukoilemaan näiden kymmenen päivän aikana erityisellä tavalla seitsemän ihmisen puolesta, joissa haluaisitte nähdä Hengen hedelmän ilmenevän. He voivat olla sukulaisia, ystäviä,
työtovereita, naapureita tai tuttavia. Vietä hetki aikaa Jumalan kanssa ja kysy, kenen puolesta hän haluaisi sinun
rukoilevan. Pyydä häntä antamaan nämä ihmiset oikein sydämesi taakaksi.
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1. päivä – Kristuksessa pysyminen
Johanneksen evankeliumi 15:1–17

Ehdotuksia esirukousaiheiksi
Voitte toki vapaasti vedota myös muihin lupauksiin. Muistakaa, että kun Jumala pyytää jotakin, hän myös mahdollistaa pyynnön toteuttamisen.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että Kristus kantaa teissä hedelmää.
Pysykää minussa niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Joh. 15:4.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, miten hän opettaa teitä pysymään hänessä.
Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa
häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu.
Kaikukoon kiitoksenne runsaana. Kol. 2:6, 7.
➢ Rukoilkaa, että Jumala opettaisi teille, kuinka voitte pysyä hänessä.
– Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sak. 4:6.
Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte
hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä
pyydätte. Joh. 15:16.
➢ Rukoilkaa, että Jumalan Pyhä Henki vuodatettaisiin teidän päällenne, jotta voisitte kantaa
Hengen hedelmää.
Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. – – Myös orjiin ja orjattariin
minä vuodatan henkeni noina päivinä. Joel 3:1, 2.
Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan ja että kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys
vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä ja kärsivällisiä. Kol. 1:10, 11.
➢ Rukoilkaa, että Jumala auttaisi teitä paremmin ymmärtämään tarpeenne pysyä hänessä ja
että hän antaisi siihen myös halun.
Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Joh. 15:4.
Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte ar
vioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Room. 12:2.
➢ Rukoilkaa, että perheellä ja ystävillä voisi olla sama halu ja että hekin voisivat oppia pysymään hänessä.
Minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä uuden hengen, minä otan heidän rinnastaan kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Hes. 11:19.
Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset. Room. 8:5.
➢ Rukoilkaa seurakunnan yhteyttä totuudessa.
Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden
uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinus-
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sa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Joh.
17:20, 21.
Veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja elämään yksimielisinä. 1. Kor. 1:10.
➢ Rukoilkaa San Antoniossa pidettävän pääkonferenssin 60. yleiskokouksen puolesta, rukoilkaa edustajien puolesta sekä kokouksissa tehtävien päätösten puolesta. Rukoilkaa, että
edustajat voisivat pysyä Kristuksessa ja olla kokonaan antautuneita hänelle. Rukoilkaa Pyhän Hengen johdatusta jokaiselle päätökselle.
Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä
Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Jaak. 1:5.
Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Gal. 2:20.
Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.Tämä Puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Joh. 14:16, 17.
➢ Rukoilkaa seurakunnan johtajien puolesta (paikallisseurakunnan pastorin, piirikunnan,
unionin, osaston ja pääkonferenssin johtajien), että he täyttyisivät Pyhällä Hengellä ja pysyisivät Kristuksessa.
Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte ar
vioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Room. 12:2.
Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita
tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Ef. 2:10.
Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Gal. 2:20.
➢ Rukoilkaa, että hengellinen herätys ja uudistus voisi tulla tärkeäksi seurakunnassa, piirikunnassa, unionissa, kaikissa laitoksissa, osastoissa sekä pääkonferenssissa. Muistakaa
777-rukousaloite, jossa pyydämme Pyhän Hengen syyssateiden vuodatusta.
Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne ennusunia. Myös orjiin ja orjattariin minä
vuodatan henkeni noina päivinä. Joel. 3:1, 2.
➢ Rukoilkaa suurta satoa Jeesuksen puoleen kääntyneitä sen seurauksena, että siementä kylvetään jakamalla Suuri taistelu -kirjaa. Rukoilkaa tämän kirjojenjakoprojektin ja siihen liittyvien toimintojen puolesta.
Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. 2. Kor.
9:6.
➢ Rukoilkaa, että jokainen seurakunnan jäsen saisi taakakseen ihmisten voittamisen Kristukselle ja että he ymmärtäisivät sen, että taivas kehottaa meitä kaikkia Jumalan johdatuksen alaisina seuraamaan Kristuksen esimerkkiä ja todistamaan henkilökohtaisesta uskostamme.
Silloin hän [Jeesus]sanoi opetuslapsilleen: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” Matt. 9:37, 38.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Itä- ja Keski-Afrikan osaston puolesta
sekä niiden kaupunkien puolesta, joissa kaupunkimissiota toteutetaan: Kinshasan, Kanangan, Lubumbashin sekä Goman kaupungit Kongon Demokraattisessa Tasavallassa, Dar es
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Salaam Tansaniassa, Addis Abeba Etiopiassa, Kampala Ugandassa, Lodwar Keniassa, Kigali
Ruandassa, Magara Burundissa sekä Juba Etelä-Sudanissa. Rukoilkaa, että Paholaisen vahvat
linnoitukset sortuisivat ja ihmiset pääsisivät luomaan suhteen Kristukseen.
Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät
ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: ”Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!” Room. 10:14, 15.
➢ Rukoilkaa henkilökohtaisten tarpeittenne ja muiden sydämellänne olevien asioiden puolesta.
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.
➢ Ylistäkää Jumalaa niistä eri tavoista, joilla Jeesus näytti meille esimerkkiä siitä, kuinka
voimme pysyä Jumalassa.
Mutta Jeesus jatkoi: ”Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen.”
Joh. 4:34.
➢ Ylistäkää Jumalaa jo etukäteen siitä, kuinka hän tulee toimimaan ja vastaamaan rukouksiinne.
Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Joh.
15:7.
Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! 1. Kor.
15:57.
Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme
pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys – –. Ef. 3:20, 21.
Rukoushetken lopuksi voitte vielä jakautua kahden, kolmen hengen ryhmiin ja rukoilla niissä niiden seitsemän
henkilön puolesta, joita teillä on omilla listoillanne. Rukoilkaa, että nämä ihmiset voisivat pysyä suhteessa Jeesukseen Kristukseen. Vedotkaa heidän puolestaan tekstiin Joh. 14:23: ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun
sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen.”Tässä
pienryhmässä voit myös jakaa jonkin henkilökohtaisen rukousaiheesi, jota et kenties halua jakaa suuressa ryhmässä. Voit kertoa parillesi aiheen ja voitte rukoilla sen puolesta yhdessä.

Laulutuokio
Laulakaa yhdessä muutama aiheeseen sopiva yhteislaulu.
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Ellen Whiten ajatuksia Kristuksessa pysymisestä

Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa
minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. (Joh. 15:4, 5.)
”Pysykää minussa”. Nämä ovat valtavan merkitykselliset sanat. Kristuksessa pysyminen tarkoittaa elävää, harrasta
ja virvoittavaa uskoa, joka toimii rakkauden voimalla ja puhdistaa ihmisen. Se tarkoittaa Kristuksen Pyhän Hengen jatkuvaa vastaanottamista ja varauksetonta antautumista hänen palvelukseensa. Siellä missä tällaista yhteyttä
esiintyy, hyviä tekoja alkaa tulla ilmi. Viinipuun rungosta tuleva elämä virtaa oksiin ja saa ne tuottamaan tuoksuvia hedelmiä. Kun saat jatkuvana ravintona Kristuksen armoa, tulet siunatuksi ja siunaukseksi, ja pian pystyt Paavalin tavoin sanomaan: ”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:20). (Our Father Cares, s. 124.)
Emme tarvitse satunnaista kosketusta Kristuksen kanssa, vaan sitä, että pysymme hänessä. Kristus kutsui sinut
pysymään hänessä. Hän ei ehdota sinulle vain lyhytkestoisia siunauksia, joita saat satunnaisesti, kun etsit Herraa
hartaasti, mutta jotka haihtuvat saman tien, kun palaat taas arkisen elämän aherrukseen. Se, että pysyt Kristuksessa, saa kaikki velvollisuutesi tuntumaan kevyiltä, sillä hän kantaa kaikkien taakkojen painon. Hän mahdollistaa
sen, että voit pysyä hänessä. Sinun täytyy tietoisesti pysyä jatkuvasti Kristuksessa. Olet hänen kanssaan kaiken
aikaa, ja saat häneltä rohkaisua ja voimaa. – – (In Heavenly Places, s. 55.)
Älä elä erossa Kristuksesta, kuten monet itseään kristityiksi väittävät nykyään tekevät. ”Pysykää minussa, niin
minä pysyn teissä” on mahdollista, eikä tätä kutsua olisi annettu, jos se ei olisi mahdollista. Jeesus, meidän Pelastajamme, kutsuu sinua jatkuvasti puoleensa Pyhän Henkensä välityksellä. Pyhä Henki vaikuttaa mieleesi niin, että
pysyt Kristuksessa. – – Hänen lahjoittamansa siunaukset liittyvät omaan toimintaasi. Kieltäydytkö Kristuksen seurasta? Hän sanoo: ”Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en
aja pois.” (Joh. 6:37.) Toisesta ryhmästä hän sanoo: ”Mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän.”
(Joh. 5:40.) (In Heavenly Places, s. 55.)
Herra tarvitsee miehiä ja naisia, jotka jokapäiväisessä elämässään näyttävät jumallista esimerkkiä; miehiä ja
naisia, joiden sanat ja teot osoittavat, että Kristus asuu heidän sydämessään opettaen, johtaen ja ohjaten heitä.
Hän tarvitsee rukouksen miehiä ja naisia, jotka painimalla yksin Jumalan kanssa saavat voiton itsestään, ja sitten
lähtevät liikkeelle jakaen toisille sitä, mitä ovat itse saaneet voiman lähteestä. (To Be Like Jesus, s. 262.)
”Hedelmistään te tunnette heidät” (Matt. 7:20), sanoi Vapahtaja. Kaikki Kristuksen todelliset seuraajat tuottavat hedelmää hänen kunniakseen. Heidän elämänsä todistaa, että Jumalan Henki on tehnyt heissä hyvän työn ja
heillä on hedelmänsä pyhyyteen. Heidän elämänsä on jaloa ja puhdasta. Hyvät teot ovat tosi jumalisuuden luonnollinen hedelmä, ja ne, jotka eivät tuota tämänkaltaisia hedelmiä, osoittavat, ettei heillä ole mitään kokemusta
jumalallisista asioista. He eivät ole viinipuun yhteydessä. Jeesus sanoi: ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.
Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.” Joh. 15:4, 5. (Sanomia nuorisolle, s. 372, 373.)
Samalla tavalla kuin oksan täytyy pysyä viinipuussa saadakseen elinnestettä, mikä saa sen kukoistamaan, täytyy myös niiden, jotka rakastavat Jumalaa ja pitävät kaikki Hänen sanansa, pysyä Hänen rakkaudessaan. Ilman
Kristuksen apua emme pysty kukistamaan ainoatakaan syntiä emmekä voittamaan pienintäkään kiusausta. Monet tarvitsevat Kristuksen Henkeä ja voimaa valaisemaan ymmärrystään, aivan yhtä paljon kuin sokea Bartimeus
tarvitsi luonnollista näköään. ”Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette
tekään, ellette pysy minussa.” Jae 4. Kaikki, jotka todella ovat kiinni Kristuksessa, saavat kokea, miten suuri hyöty
heillä on tästä liitostaan. Isä vastaanottaa heidät Rakastetussa Pojassaan, ja heistä tulee Hänen hellän, rakastavan
huolenpitonsa kohteita.Tämä yhteys Kristukseen johtaa sydämen puhtauteen, huolelliseen elämään ja tahrattomaan luonteeseen. Kristityn hedelmä on ”rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus,
sävyisyys ja itsensähillitseminen”. Gal. 5:22. (Todistusaarteita, osa 1, s. 493.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten
• Kuinka paljon haluat, että Kristus pysyy sinussa ja sinä hänessä? Pyydä Jumalalta, että hän antaisi sinulle erityisen syvän halun pysyä hänessä.
• Onko jotakin, mikä estää Pyhää Henkeä muuttamasta elämääsi? Vie nämä asiat rukouksessa Jumalalle ja luovuta ne hänelle.
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2. päivä – Rakkaus
1. Johanneksen kirje 4:7–21

Ehdotuksia esirukousaiheiksi
Voitte toki vapaasti vedota myös muihin lupauksiin. Muistakaa, että kun Jumala pyytää jotakin, hän myös mahdollistaa pyynnön toteuttamisen.
➢ Ylistäkää Jumalaa hänen ehdottomasta rakkaudestaan.
Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. 1. Joh. 4:19.
➢ Rukoilkaa, että Jumala antaisi sydämiinne rakkautta niitä kohtaan, jotka eivät vielä tunne
Jeesusta.
Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Room. 12:9, 10.
Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja
lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut,
tulee meidänkin rakastaa toisiamme. 1. Joh. 4:10, 11.
➢ Rukoilkaa, että Jumala antaisi teille rakkautta vihollisianne kohtaan ja niitä kohtaan, jotka teitä vainoavat.
Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on
mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: ”Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan” – näin sanoo Herra. Edelleen sanotaan: ”Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos
hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.” Älä anna pahan voittaa itseäsi,
vaan voita sinä paha hyvällä. Room. 12:17–21.
Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta. Matt. 5:44.
➢ Rukoilkaa, että Jumalan rakkaus tulisi täydelliseksi hänen seurakunnassaan.
Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Kol. 3:14.
Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan, niin
että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää, säilyisitte puhtaina ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää ja tuottaisitte Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsain mitoin hyvää hedelmää, jonka saa aikaan Jeesus
Kristus. Fil. 1:9–11.
Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen
rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. 1. Joh. 4:12.
➢ Rukoilkaa, että teidän elämänne ja seurakuntanne voisi osoittaa Jumalan rakkautta kaikille ympärillä oleville ihmisille.
Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14.
Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan
iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei
koskaan katoa. 1. Kor. 13:4–8.
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➢ Rukoilkaa, ettei mikään erottaisi meitä Kristuksen rakkaudesta. Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille ne asiat, jotka erottavat teitä hänestä. Luovuttakaa nuo asiat Jumalalle.
Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään
tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 8:38, 39.
➢ Rukoilkaa rakastavia suhteita adventistiperheisiin. Rukoilkaa erityisesti sellaisten perheiden puolesta, joilla on vaikeaa tai jotka ovat eron partaalla. Tunnetteko tällaisen perheen?
Nostakaa heitä rukouksessa Jumalan puoleen.
Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä ”rakkaus peittää paljotkin synnit”.
1. Piet. 4:8.
Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14.
Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän
Hengen. Room. 5:5.
➢ Rukoilkaa rakastavia suhteita Jumalan seurakunnan jäsenten kesken.
Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt
Jumalasta ja tuntee Jumalan. 1. Joh. 4:7.
Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä, veljellisessä rakkaudessa,
niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. 1. Piet. 1:22, 23.
➢ Rukoilkaa, että voisitte henkilökohtaisesti ja seurakuntana painottaa Raamatun päivittäistä lukemista ja tutkimista. Rukoilkaa, että tähän tarkoitettu työkalu ”Revived by His Word”,
joka löytyy osoitteesta http://revivedbyhisword.org/, voisi täyttää tehtävänsä.
Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi
ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen
hyvään kykenevä. 2.Tim. 3:16, 17.
Avaa silmäni näkemään sinun lakisi kaikkine ihmeineen. Ps. 119:18.
➢ Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat ja jäsenet heräisivät yhä enemmän tajuamaan sen,
että me elämme lopun aikaa ja että Jeesus tulee pian takaisin.
Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkääkä eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. Ef. 5:15, 16.
➢ Rukoilkaa omien henkilökohtaisten tarpeittenne ja muiden sydämellänne olevien asioiden
puolesta.
Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken,
mitä tarvitsette. Fil. 4:19.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Euro-Aasian osaston puolesta sekä
niiden kaupunkien puolesta, joissa kaupunkimissiota toteutetaan: Moskova, Pietari, Novosibirsk, Krasnojarsk sekä Habarovsk Venäjällä; Kiova, Donetsk ja Harkova Ukrainassa; Chisinau
‚ ˘ Moldovassa; Minsk Valkovenäjällä; Rostov-na-Donu Kaukasuksella; Tbilisi Georgiassa;
Jerevan Armeniassa sekä Almaty Kazakstanissa. Rukoilkaa niiden tuhansien evankelioimisaktioiden ja -tapahtumien puolesta, joita parhaillaan toteutetaan.
Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille. Kol. 3:23.
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➢ Ylistäkää Jumalaa niistä asioista ja tilanteista joissa, ja ihmisistä, joiden kautta, näette hänen rakkautensa teitä kohtaan.
Herra ilmestyi minulle, hän tuli kaukaa ja sanoi: – Minä olen sinua aina rakastanut, Israel, siksi vedän sinua
luokseni uskollisesti. Jer. 31:3.
Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja
lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1. Joh. 4:10.
➢ Ylistäkää Jumalaa hänen rukousvastauksistaan.
Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Job 42:2.
Rukoustilaisuuden lopuksi voitte muodostaa vielä kahden, kolmen hengen ryhmiä, joissa voitte rukoilla niiden
seitsemän henkilön puolesta, jotka ovat jokaisen omalla rukouslistalla. Rukoilkaa, että nämä henkilöt voisivat
vastaanottaa Jumalan rakkauden sydämiinsä ja rakastaa toisia tällä samalla jumalallisella rakkaudella. Vedotkaa
heidän puolestaan Raamatun sanoilla, jotka löytyvät 2.Tess. 3:5: ”Herra ohjatkoon sydämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan kestävinä Kristusta.” Jos teillä on henkilökohtaisia rukouspyyntöjä, joita ette halunneet jakaa
suuressa ryhmässä, nyt on tilaisuus jakaa ne parin kanssa ja rukoilla yhdessä hänen kanssaan.

Laulutuokio
Laulakaa yhdessä muutama aiheeseen sopiva yhteislaulu.
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Ellen Whiten ajatuksia rakkaudesta
Hengen hedelmää taas ovat rakkaus – – . Gal. 5:22.
Tässä meille esitetään juuri se tärkein asia, jonka eteen meidän tulisi tehdä töitä: ”Hengen hedelmää taas ovat
rakkaus – –.” Jos meillä on sisimmässämme Kristuksen rakkaus, sen luonnollisena seurauksena saamme kaikki
muutkin Hengen hedelmän osat – ilon, rauhan, kärsivällisyyden, ystävällisyyden, hyvyyden, uskollisuuden, lempeyden ja itsehillinnän. ”Näitä vastaan ei ole laki.” Jumalan laki ei tuomitse eikä pidä kahleissaan niitä, joilla tämä
Hengen hedelmä on, sillä he jo noudattavat Jumalan lain vaatimuksia. He ovat lainpitäjiä, ja – – siksi he eivät ole
lain kahleiden alaisia. – – (In Heavenly Places, s. 244.)
Meillä tulee olla rakkautta, ja siihen liittyy iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä. Me näemme maailman rauhattomuuden ja sen tyytymättömyyden, joka maailman ihmisillä on. He haluavat jotakin, mitä heillä ei
ole. He haluavat jännitystä tai viihdytystä. Kristityllä sen sijaan on iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä,
lempeyttä, kestävyyttä ja kärsivällisyyttä, ja näille asioille haluammekin avata sydämemme. Haluamme vaalia Jumalan Hengen taivaallisia anteja. – – Tätä ei voi kuitenkaan tehdä toisten puolesta. Sinä voit ryhtyä työhön ja saada Hengen hedelmän, mutta se ei riitä vastauksesi minulle. – – Jokaisen on henkilökohtaisesti nähtävä vaivaa, ja
päätettävä ponnistella sen puolesta, että saisivat Jumalan Hengen hedelmän sydämeensä. Minä en voi muodostaa
luonnetta sinun puolestasi etkä sinä minun. Se on taakka, joka lepää jokaisen omilla harteilla, niin nuorien kuin
vanhojenkin. (In Heavenly Places, s. 244.)
Kristus sanoo: ”Minä teen kuolevaiset kultaa kalliimmaksi; ihmiset kalliimmaksi kuin Oofirin jalokulta.” (Jes.
13:12; suom. huom. kirjailijan ajatuksen säilyttämiseksi tässä käytetty omaa suomennosta englanninkielisen
raamatunkäännöksen pohjalta.) Kuinka? Viljelemällä Hengen hedelmää: rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä,
ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä ja itsehillintää. Me haluamme elävän uskon, joka tarttuu Jehovan
voimakkaaseen käteen. – – Me kaikki tarvitsemme Jumalan Hengen hedelmän sydämeemme. (In Heavenly Places, s. 244.)
Kun Jumalan rakkaus asuu sydämessämme, se on kuin hyvä tuoksu, jota ei pysty piilottamaan. Sen pyhä vaikutus, joka heijastuu luonteemme kautta, tulee näkymään kaikille. Kristus, tuo ”salaisuuden kirkkaus”, rakentuu
ihmisten sisimpään. (In Heavenly Places, s. 244.)
Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo ja rauha. Epäsopu ja riitely ovat Paholaisen työtä ja synnin hedelmää. Jos
me kansana haluamme nauttia rauhasta ja rakkaudesta, meidän tulee hylätä syntimme. Meidän täytyy löytää
sopusointu Jumalan kanssa, jotta voimme olla sopusoinnussa toistemme kanssa. Kysyköön jokainen itseltään:
Löytyykö minulta rakkauden hedelmää? Olenko oppinut kärsivälliseksi ja ystävälliseksi? Lahjakkuus, oppi ja
kaunopuheisuus ilman tätä taivaallista ominaisuutta ovat yhtä merkityksettömiä kuin kumiseva vaski tai helisevä
symbaali. Valitettavasti tätä kallisarvoista aarretta arvostetaan ja etsitään perin vähän niidenkään keskuudessa,
jotka tunnustavat uskoaan! (Testimonies for the Church, osa 5, s. 169.)
Siellä missä minuus on liittynyt Kristukseen, on rakkautta. Mitä muuta tahansa luonteeseen kuuluukin, ilman
rakkautta se on arvotonta. En tarkoita pehmeää, heikkoa ja tunteellista rakkautta, vaan sitä rakkautta, joka elää
Kristuksen sydämessä. Ilman rakkautta kaikki muu on merkityksetöntä. Mikään muu ei voi edustaa Kristusta,
joka on rakkaus. (Signs of the Times, 28. joulukuuta 1891.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten
• Onko elämässäsi jotakin, joka estää sinua rakastamasta Jumalaa koko sydämestäsi? Pyydä Jumalaa näyttämään
nämä asiat sinulle. Luovuta ne sitten kaikki hänelle.
• Onko elämässäsi ihmisiä, joita sinun on vaikea rakastaa? Vietä aikaa pyytäen Jumalaa antamaan sinulle halu
rakastaa heitä. Pyydä häneltä rakkautta heitä kohtaan ja tilaisuuksia osoittaa heille hänen rakkauttaan.
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3. päivä – Ilo
Habakuk 3:17–19 & Jesajan kirjan luku 12

Ehdotuksia esirukousaiheiksi
Voitte toki vapaasti vedota myös muihin lupauksiin. Muistakaa, että kun Jumala pyytää jotakin, hän myös mahdollistaa pyynnön toteuttamisen.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että ilo on vanhurskauden hedelmä.
Hurskaan odotus johtaa iloon – – . Sananl. 10:28.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä ilosta, joka löytyy hänen läsnäolostaan ja hänen seuraamisestaan.
Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Ps.
16:11.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että voimme iloita heikkoutemme keskellä, sillä Kristuksen voima
lepää yllämme.
Mutta hän on vastannut minulle: ”Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.” Sen
tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. 2. Kor. 12:9.
➢ Rukoilkaa, että Jumala antaisi ilon sydämeenne.
Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi
runsas toivo. Room. 15:13.
Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta.Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. 1.Tess. 5:16–18.
➢ Rukoilkaa jonkun sellaisen henkilön puolesta, joka tarvitsee Jumalan iloa sydämeensä.
Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! Fil. 4:4.
Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne. Neh. 8:10.
➢ Rukoilkaa, että Jumala voisi opettaa teitä iloitsemaan koettelemuksissa. Jos mieleenne
nousee jokin tilanne, tuokaa se hänen valtaistuimensa eteen.
Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte
iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. 1. Piet. 4:13.
Illalla on vieraana itku mutta aamulla ilo. Ps. 30:6.
➢ Rukoilkaa vainottujen puolesta, että Jumala antaisi ilonsa heidän sydämeensä.
Jotka itkien menevät kylvämään vakkaansa kantaen, ne riemuiten palaavat kotiin lyhteet sylissään. Ps. 126:6.
Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemunsa! Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua, sinä olet heidän ilonsa lähde. Sinä, Herra, annat siunauksesi vanhurskaalle, sinun hyvyytesi
suojaa häntä kuin kilpi. Ps. 5:12, 13.
Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Room. 12:12.
➢ Rukoilkaa seurakuntamme nuorison puolesta, että he löytäisivät ilon Kristuksen seuraamisesta. Tuokaa oman seurakuntanne nuoret nimeltä mainiten rukouksessa Jumalan eteen.
Ylistäkää hänen pyhää nimeään. Iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa! Ps. 105:3.
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Mutta ne, jotka kysyvät tahtoasi, iloitkoot ja riemuitkoot sinusta. Ne, jotka panevat toivonsa sinuun, saakoot
aina sanoa: ”Suuri on Jumala!” Ps. 70:5.
➢ Rukoilkaa sydämestä nousevaa kiitollisuutta profetian hengen kirjoituksista. Rukoilkaa,
että ne voitaisiin täysin hyväksyä ajankohtaisina ja tähän päivään sovellettavina teksteinä.
Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat ja jäsenet voisivat lukea niitä säännöllisesti.
Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi.Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi. Joos. 1:8.
➢ Rukoilkaa, että voisimme entisestään korostaa Raamatun ihanaa luomisoppia – sitä että
Herra loi maailmamme kuudessa kirjaimellisessa, peräkkäisessä päivässä.
Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka
Jumala on isistä antanut. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla: näkyvä on
syntynyt näkymättömästä. Hepr. 11:1–3.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Inter-Euroopan osaston puolesta sekä
niiden kaupunkien puolesta, joissa kaupunkimissiota toteutetaan: Geneve Sveitsissä, Praha
Tšekin tasavallassa sekä Wien Itävallassa. Tuokaa rukouksessa Jumalan eteen myös Lähi-idän
ja Pohjois-Afrikan unioni sekä ne 43 kaupunkia, joihin sen alueella on tarkoitus viedä kaupunkimissio-ohjelma seuraavien neljän, viiden vuoden aikana. Rukoilkaa näissä kaupungeissa työskentelevien seurakunnan jäsenten ja työntekijöiden puolesta.
Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy,
mihin teidän toivonne perustuu. 1. Piet. 3:15.
➢ Rukoilkaa henkilökohtaisten tarpeittenne ja muiden sydämellänne olevien asioiden puolesta.
Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Matt. 6:33.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hänellä on aina vastaus rukouksiinne.
Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen. Jes. 65:24.
Rukoustilaisuuden lopuksi voitte muodostaa vielä kahden, kolmen hengen ryhmiä, joissa voitte rukoilla niiden
seitsemän henkilön puolesta, jotka ovat jokaisen omalla rukouslistalla. Rukoilkaa, että nämä henkilöt saisivat Jumalan ilon sydämeensä. Vedotkaa heidän puolestaan Raamatun sanoilla, jotka löytyvät Ps. 40:17: ”Mutta ne, jotka
kysyvät tahtoasi, iloitkoot ja riemuitkoot sinusta. Ne, jotka panevat toivonsa sinuun, saakoot aina sanoa: ’Suuri on
Herra!’”. Jos teillä on henkilökohtaisia rukouspyyntöjä, joita ette halunneet jakaa suuressa ryhmässä, nyt on tilaisuus jakaa ne parin kanssa ja rukoilla yhdessä hänen kanssaan.

Laulutuokio
Laulakaa yhdessä muutama aiheeseen sopiva yhteislaulu.
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Ellen Whiten ajatuksia ilosta
Hengen hedelmää taas ovat – – ilo – –. Gal. 5:22.
Ne, jotka pysyvät Jeesuksessa, tulevat olemaan onnellisia, hyväntuulisia ja iloisia Jumalassa. Heidän äänestään kuvastuu hillittyä lempeyttä ja heidän teoistaan kunnioitusta hengellisiä ja ikuisia asioita kohtaan, ja heidän huuliltaan kuullaan Jumalan valtaistuimelta kantautuvaa riemullista musiikkia. (Päivästä päivään s. 248.)
Kristuksen ilo on puhdasta, aitoa hyväntuulisuutta. Se ei ole halpahintaista hauskanpitoa, joka johtaa turhuuden puhumiseen tai kevytmieliseen käytökseen. Ei, meillä tulee olla hänen ilonsa, ja hänen suurin ilonsa oli
nähdä ihmisten noudattavan totuutta. – – Vetoa Jumalaan ja sano hänelle: ”Antaudun kokonaan. Annan itseni kokonaan sinulle.” Ole sitten iloinen. Sana on sinussa puhdistaen luonnettasi. Jumala ei halua, että hänen lapsensa
kulkevat ympäriinsä ahdistuneina, surusta vääristynein kasvoin. Hän haluaa omien kasvojensa kauniin ilmeen
heijastuvan jokaisen meidän kasvoilta, jotka olemme osallisia hänen jumalallisesta luonteestaan; sillä meillä on
voima paeta tämän maailman rappiota. – – Meidän ei tarvitse olla orpoja, koska Kristus kuoli. – – Meidän on
mahdollista saada voitto voiton jälkeen ja olla onnellisimpia ihmisiä, joita maa päällään kantaa. (Our High Calling, s. 148.)
Miksei ilomme voisi olla täyttä – täyttä, mitään vailla? Meillä on varmuus siitä, että Jeesus on meidän Pelastajamme, ja me saamme vapaasti nauttia hänen rikkaasta huolenpidostaan meitä kohtaan. Saamme uskoa häneen
tietäen, että hän antaa meille armoa ja voimaa tehdä juuri sen, mitä hän meiltä pyytää. Hän on kaikin tavoin
vakuuttanut meille, että hän tulee täyttämään kaiken, minkä on luvannut. Meidän etuoikeutemme on etsiä jatkuvasti hänen läsnäolonsa iloa. Hän haluaa, että olisimme hyväntuulisia ja täynnä ylistystä hänen nimeään kohtaan.
Hän haluaa, että kannamme valoa kasvoillamme ja iloa sydämessämme. Meillä on toivo, joka on kaiken maallisen
nautinnon yläpuolella. Miksi emme siis olisi iloisia? (Signs of the Times, 11. elokuuta 1909.)
Pyrkikäämme kasvattamaan uskovia iloitsemaan Herrassa. Hengellinen ilo on aktiivisen uskon seurausta. Jumalan kansan tulee olla täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä. Silloin hän tulee kirkastetuksi heissä. (Kun Pyhä Henki
tulee, s. 73.)
Meitä ei tee todella onnelliseksi se, mitä meillä on ympärillämme, vaan se, mitä meillä on sisällämme; ei se,
mitä omistamme, vaan se keitä olemme. Haluamme oman sydämemme alttarille ilon räiskyvän tulen, jotta voimme suhtautua asioihin iloisesti ja hyväntuulisesti. Me voimme saada Kristuksen rauhan. – – Jos olemme tottelevaisia ja luotamme Jumalaan aivan kuten lapsi kaikessa yksinkertaisuudessaan luottaa omiin maallisiin vanhempiinsa, me saamme rauhan – ei sellaista rauhaa, jonka maailma antaa, vaan rauhan, jonka Jeesus antaa. – – Tässä
elämässä on paljon valoisuutta, jos keräämme kukkia ja jätämme piikkipensaat ja ohdakkeet rauhaan. (In Heavenly Places, s. 245.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten
• Oletko iloinen kristitty? Jos et ole, mikä on vienyt ilosi? Vietä aikaa rukouksessa ja luovuta asiat Jumalalle. Vetoa hänen lupaukseensa ilosta. Pyydä häntä antamaan sinulle iloinen sydän.
• Mieti asioita, joita voit tehdä, jotta olisit iloinen koko ajan.Tee suunnitelma ja pyydä Jumalaa auttamaan sinua
suunnitelmasi toteuttamisessa.
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4. päivä – Rauha
Johanneksen evankeliumi 14:25–31 & Matteuksen evankeliumi 6:25–34

Ehdotuksia esirukousaiheiksi
Voitte toki vapaasti vedota myös muihin lupauksiin. Muistakaa, että kun Jumala pyytää jotakin, hän myös mahdollistaa pyynnön toteuttamisen.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että voimme löytää rauhan noudattamalla hänen lakiaan.
Ne, jotka rakastavat sinun lakiasi, elävät rauhassa, mikään ei horjuta heitä. Ps. 119:165.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän kärsi meidän puolestamme, jotta meillä voisi olla rauha.
– – vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Jes. 53:5.
Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen
teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. 1. Piet. 3:18.
➢ Rukoilkaa, että Jumala voisi antaa teille rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen.
Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan
tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne,
niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Fil. 4:6, 7.
Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat,
älkää vaipuko epätoivoon. Joh. 14:27.
➢ Rukoilkaa, että Jumala opettaisi teitä pysymään hänessä ja hänen rauhassaan.
Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun. Jes. 26:3.
Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi
runsas toivo. Room. 15:13.
➢ Rukoilkaa, että Jumala opettaisi teitä tavoittelemaan rauhaa hänen kanssaan ja myös toisten ihmisten kanssa.
Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.
Hepr. 12:14.
Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.
Jaak. 3:18.
Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen. Matt. 5:9.
➢ Rukoilkaa, että Jumala opettaisi teitä sallimaan hänen taistella puolestanne ja luottamaan,
että hän antaa rauhan kaikissa vaikeissa tilanteissa.
Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa! 2. Moos. 14:14.
Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun
ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää
levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Matt. 11:28–30.
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➢ Tunnetteko ihmisiä, jotka tarvitsisivat Jumalan rauhaa sydämeensä? Rukoilkaa heidän
puolestaan.
Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Jes. 54:10.
Mutta vielä minä annan heidän haavojensa kasvaa umpeen ja parantua, minä teen heidät terveiksi ja lahjoitan heille pysyvän rauhan ja menestyksen. Jer. 33:6.
➢ Tunnetteko ihmisiä, joilla on parhaillaan koettelemuksia? Rukoilkaa heidän puolestaan.
Pyytäkää, että Jumala antaisi heille rauhansa.
Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman. Joh. 16:33.
Minä kuljen kanssasi, ja minä annan sinulle levon. 2. Moos. 33:14, RK.
➢ Rukoilkaa niiden puolesta, jotka joutuvat kärsimään Kristuksen tähden. Pyytäkää, että
Jumalan rauha voisi asua heidän sydämessään. Jos tiedätte tällaisia henkilöitä, rukoilkaa heidän puolestaan nimeltä mainiten.
Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti.
Jes. 32:17.
Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen
ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme.
Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Room. 5:1, 2.
➢ Tunnetteko ihmisiä, joiden pitäisi tehdä rauha Jumalan kanssa tai rauha toisten ihmisten
kanssa? Rukoilkaa heidän puolestaan.
Rauhan Jumala on pian murskaava Saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Room. 16:20.
Eläkää rauhassa keskenänne. 1.Tess. 5:13.
➢ Rukoilkaa nuorillemme suojelusta yhä lisääntyviltä maallisilta vaikutteilta. Rukoilkaa,
että he voisivat keskittää huomionsa Jumalan sanaan ja toisten palvelemiseen. Rukoilkaa nimeltä niiden nuorten puolesta, joiden tiedätte tarvitsevan Jumalan suojelusta.
Kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja
elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. 1.Tim. 4:12.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Väli-Amerikan osaston puolesta sekä
niiden kaupunkien puolesta, joita yritetään voittaa Kristukselle: México sekä Mérida Meksikossa; Caracas sekä Maracaibo Venezuelassa; Bogotá ja Cali Kolumbiassa; Nassau Bahamasaarilla; Belize City Belizessä; Georgetown Guyanassa; Cayenne Ranskan Guyanassa; Guatemalan
kaupunki sekä Quetzaltenango Guatemalassa; Port-au-Prince Haitilla; Tegucigalpa Hondurasissa; Puerto Rico (koko saari) sekä Santiago de los Caballeros Dominikaanisessa tasavallassa. Rukoilkaa, että seurakunnan jäsenet pystyisivät kehittämään toimintoja, joilla he voisivat
saavuttaa nämä suuret kaupungit.
Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä
Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Jaak. 1:5.
➢ Rukoilkaa henkilökohtaisten tarpeittenne ja muiden sydämellänne olevien asioiden puolesta.
Älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö! Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin – ettekö huomaa? Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Jes. 43:18, 19.
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➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän on kuullut teitä ja että hän tulee tekemään paljon enemmän kuin olemme osanneet pyytää tai edes kuvitella.
Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme
pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupol
vien, aina ja ikuisesti. Aamen. Ef. 3:20, 21.
Rukoustilaisuuden lopuksi voitte muodostaa vielä kahden, kolmen hengen ryhmiä, joissa voitte rukoilla niiden
seitsemän henkilön puolesta, jotka ovat jokaisen omalla rukouslistalla. Rukoilkaa, että nämä henkilöt etsisivät
Jumalan rauhaa sydämeensä. Vedotkaa heidän puolestaan Raamatun sanoilla, jotka löytyvät 1. Piet. 3:11: ”Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.” Jos teillä on henkilökohtaisia
rukouspyyntöjä, joita ette halunneet jakaa suuressa ryhmässä, nyt on tilaisuus jakaa ne parin kanssa ja rukoilla
yhdessä hänen kanssaan.

Laulutuokio
Laulakaa yhdessä muutama aiheeseen sopiva yhteislaulu.
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Ellen Whiten ajatuksia rauhasta
Hengen hedelmää taas ovat – – rauha – –. Gal. 5:22.
Herran suunnitelma on, että jokainen, joka tottelee häntä, saa hänen ilonsa, rauhansa ja varjeluksensa.Tällaiset
miehet ja naiset ovat häntä lähellä joka hetki; ei ainoastaan silloin kun he polvistuvat rukoukseen vaan myös kantaessaan vastuuta arkielämässään. Hän pitää heitä yhteydessään, jossa heidän elämänsä puhdistuu kaikesta karkeudesta ja rakkaudettomuudesta.Tämän katkeamattoman yhteyden kautta heistä voi tulla hänen työtovereitaan
heidän suorittaessaan elämäntyötään. (My Life Today, s. 51.)
Jotkut eivät ole rauhassa eivätkä levossa. He ovat jatkuvassa hermostuneisuuden tilassa ja sallivat hetken mielijohteiden ja tunteiden hallita sydämessään. He eivät tiedä, mitä merkitsee omistaa rauha ja lepo Kristuksessa.
He ovat kuin laiva ilman ankkuria, tuulen viemänä ja heiteltävänä. Mutta ne, joiden mieltä Pyhä Henki hallitsee,
vaeltavat nöyrinä ja lempeinä. He työskentelevät Kristuksen tavalla ja omistavat täyden rauhan, kun taas ne, jotka
eivät ole Pyhän Hengen hallinnassa, ovat kuin levoton meri. (Kun Pyhä Henki tulee, s. 74.)
Jotkut etsivät jatkuvasti kallisarvoista helmeä mutta eivät luovu kokonaan vääristä tavoistaan. He eivät kuole
itselleen, että Kristus voisi asua heissä. Siksi he eivät löydä arvokasta helmeä. – – He eivät tiedä, millaista on, kun
sisimmässä on rauha ja sopusointu, sillä ilman täydellistä itsensä luovuttamista ei voi löytää rauhaa eikä iloa. Melkein kristittyjä, mutta ei täysin kristittyjä; he tuntuvat olevan lähellä Jumalan valtakuntaa, mutta he eivät voi astua
sinne sisään. Melkein mutta ei kokonaan pelastettu tarkoittaa samaa kuin ei vain melkein vaan kokonaan kadotettu. (In Heavenly Places, s. 49.)
Ainoa tapa saada rauha ja ilo on olla elävässä yhteydessä häneen, joka antoi elämänsä puolestamme; häneen,
joka kuoli, jotta saisimme elää; häneen, joka elää voidakseen yhdistää voimansa ponnistuksiimme yrittäessämme
voittaa heikkouksiamme. (In Heavenly Places, s. 33.)
Sanat eivät voi kuvailla sen rauhaa ja iloa, jota vetoaa Jumalan sanaan. Koettelemukset eivät häiritse häntä,
ylenkatse ei häntä harmita. Oma minä on ristiinnaulittu. Päivä päivältä hänen velvollisuutensa voivat käydä raskaammiksi, hänen kiusauksensa voimakkaammiksi ja koettelemuksensa ankarammiksi, mutta hän ei horju, sillä
hän saa tarpeeseensa riittävästi voimaa. (Päivästä päivään, s. 248.)
Rauhaa on uskomisessa ja iloa Pyhässä Hengessä. Uskominen antaa rauhaa ja luottaminen Jumalaan iloa. Usko,
Usko! sieluni sanoo, usko. Lepää Jumalassa. Hän kykenee säilyttämään sen, minkä olet uskonut hänen hoitoonsa.
Hänen kauttaan, joka on rakastanut sinua, tulet saamaan jalon voiton. (Päivästä päivään, s. 133.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten
• Onko sinulla rauha sydämessäsi? Mitkä asiat järkyttävät rauhaasi? Luovuta rukouksessa nuo asiat Herralle ja
vetoa hänen lupauksiinsa.
• Otatko Jumalan sanan todesta? Antavatko hänen lupauksensa sinulle rauhaa vaikeitten olosuhteiden keskellä?
Rukoile, että Jumala antaisi sinulle rauhansa kohdatessasi vaikeuksia.
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5. päivä – Kärsivällisyys
Luukkaan evankeliumi 23:26–43

Ehdotuksia esirukousaiheiksi
Voitte toki vapaasti vedota myös muihin lupauksiin. Muistakaa, että kun Jumala pyytää jotakin, hän myös mahdollistaa pyynnön toteuttamisen.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän on se, joka antaa meille voiman muuttua.
– Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sak. 4:6.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että näette hänen pitkämielisyytensä teitä kohtaan monissa asioissa.
Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän
on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät.
2. Piet. 3:9.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, ettei hän koskaan tuota pettymystä niille, jotka odottavat häntä.
– – mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Jes. 40:31.
➢ Pyytäkää Jumalaa opettamaan teille kärsivällisyyttä.
Ole ääneti Herran edessä, odota hänen apuaan! Älä kadehdi sitä, joka menestyy elämässään, sitä, jonka kaikki juonet onnistuvat. Malta mielesi, hillitse vihasi! Älä kiivastu – se johtaa vain pahaan! Ps. 37:7, 8.
Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä ja kärsivällisiä. Kol. 1:11.
➢ Pyytäkää Herraa opettamaan teitä, kuinka paha maksetaan hyvällä. Rukoilkaa sellaisten
tilanteiden puolesta, joissa teidän tulisi oppia maksamaan paha hyvällä.
Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on
mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: ”Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan” – näin sanoo Herra. Edelleen sanotaan: ”Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos
hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.” Älä anna pahan voittaa itseäsi,
vaan voita sinä paha hyvällä. Room. 12:17–21.
➢ Pyytäkää Jumalalta viisautta nähdä hänen sallimansa koettelemukset hänen keinoinaan
opettaa teillä kärsivällisyyttä. Jos teillä on tällä hetkellä koettelemuksia, rukoilkaa erityisesti
apua niiden kestämiseen.
Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte.Tehän tiedätte, että kun
uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Jaak. 1:2, 3.
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. 2. Kor. 4:16, 17.
➢ Pyytäkää Jumalaa muistuttamaan teitä siitä, että voitte rukoilla niiden puolesta, jotka kohtelevat teitä kaltoin.
Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Kol. 3:12, 13.
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➢ Tunnetteko ihmisiä, joilla on koettelemuksia? Rukoilkaa, että Jumala opettaisi heille kärsivällisyyttä.
Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa
mukaisesti kutsunut omikseen. Room. 8:28.
➢ Rukoilkaa maailmanlaajuista yksimielisyyttä kaikkiin seurakuntiin ja sen toimielimiin.
Pyytäkää, että yksimielisyyden pohjana olisi kunnioitus Jumalan sanaa kohtaan, nöyrä ru
kous, Pyhän Hengen voima, kunnioitus seurakunnan menettelytapoja kohtaan sekä täysi sitoutuminen seurakunnan lähetystehtävään. Rukoilkaa elämäämme nöyryyttä, joka yhdistää
meidät alistumaan Jumalan johdatukseen myös niissä prosesseissa, joissa etsimme yksimielisiä päätöksiä seurakuntamme asioihin.
Veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja elämään yksimielisinä. 1. Kor. 1:10.
➢ Rukoilkaa vahvaa yhteistyötä ja yksimielisyyttä seurakunnan ja sitä tukevien eri työmuotojen välille evankelioimistyössä.
Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me
emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän
tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Hepr. 10:24, 25.
➢ Rukoilkaa, että osaisimme luovalla ja raikkaalla tavalla käyttää kaikkia mahdollisia so
siaalisen median kanavia, jotka sopivat ja soveltuvat kolmen enkelin sanoman jakamiseen tämän päivän kiireisten ihmisten kanssa.
Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joh. 15:5.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Pohjois-Amerikan osaston puolesta
sen yrittäessä tavoittaa seuraavia kaupunkeja: New Yorkin kaupunki New Yorkin osavaltiossa; Calgary Kanadassa; Indianapolis Indianan osavaltiossa; St. Louis Missourin osavaltiossa;
Seattle Washingtonin osavaltiossa; San Francisco ja Oakland Kalifornian osavaltiossa; Tampa
Floridan osavaltiossa sekä Oklahoman kaupunki Oklahoman osavaltiossa. Rukoilkaa myös
Pohjois-Aasian ja Tyynenmeren osaston ja sen työn alla olevien kaupunkien puolesta: Tokio
Japanissa; Daegu ja Daejon Etelä-Koreassa; Wuxi Kiinassa sekä Ulaanbaatar Mongoliassa. Rukoilkaa, että Jumalan Henki voisi toimia voimakkaasti näissä kaupungeissa.
– Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sak. 4:6.
➢ Rukoilkaa henkilökohtaisten tarpeittenne ja muiden sydämellänne olevien asioiden puolesta.
Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken,
mitä tarvitsette. Fil. 4:19.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hänellä on tuhat tapaa täyttää tarpeemme, vaikka itse emme
näkisi ainoatakaan, ja että hän kyllä vastaa rukouksiinne.
Herra Jumala on aurinko ja kilpi, hän lahjoittaa meille armon ja kunnian. Hän ei kiellä hyvyyttään niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti. Ps. 84:12.
Rukoustilaisuuden lopuksi voitte muodostaa vielä kahden, kolmen hengen ryhmiä, joissa voitte rukoilla niiden
seitsemän henkilön puolesta, jotka ovat jokaisen omalla rukouslistalla. Rukoilkaa, että Jumala opettaisi heille kärsivällisyyttä. Vedotkaa heidän puolestaan Raamatun sanoilla, jotka löytyvät Kol. 1:11: ”Hänen kirkkautensa voima
ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä ja kärsivällisiä.” Jos teillä on henkilökohtaisia rukouspyyntöjä, joita ette halunneet jakaa suuressa ryhmässä, nyt on tilaisuus jakaa ne parin kanssa ja rukoilla yhdessä hänen
kanssaan.

Laulutuokio
Laulakaa yhdessä muutama aiheeseen sopiva yhteislaulu.

20

Ellen Whiten ajatuksia kärsivällisyydestä

www.TenDaysofPrayer.org

Hengen hedelmää taas ovat – – kärsivällisyys – –. Gal. 5:22.
Rakkaus on Kristuksen valtakunnan laki. Herra kutsuu kaikkia saavuttamaan korkean moraalisen tason. Hänen
kansansa tulee ilmentää rakkautta, nöyryyttä ja pitkämielisyyttä. Pitkämielinen kestää monenlaista haluamatta
kostaa sanoin tai teoin. (My Life Today, s. 52.)
Pitkämielinen on äärimmäisen kärsivällinen; hän pysyy kestävänä. Jos olet pitkämielinen, et levitä olettamaasi
tietoa veljesi virheistä ja erheistä muille. Pyrit auttamaan ja pelastamaan hänet, sillä hänet on ostettu Kristuksen
verellä. ”Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin.” ”Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ettette itse joudu kiusaukseen.” Pitkämielisenä et ole synkkä ja surullinen, nyrpeä etkä
kovasydäminen, vaan sinun tulisi olla juuri kaikkea päinvastaista. (My Life Today, s. 52.)
Jeesuksen rakkauden tulisi saada vaikuttaa elämässämme. Se pehmittää ja taivuttaa sydämemme ja luonteemme. Se kehottaa meitä antamaan veljillemme ja sisarillemme anteeksi, vaikka he ovat tehneet meille vahinkoa.
Jumalallisen rakkauden tulee virrata sydämestämme lempeinä sanoina ja ystävällisinä tekoina toisiamme kohtaan. Näiden hyvien töiden hedelmät riippuvat runsaina terttuina luonteemme viinipuussa. ”Hengen hedelmää
taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä.” (Review and
Herald, 16. marraskuuta 1886.)
Yritä elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Olkoon ympärilläsi oleva ilmapiiri suloinen ja hyväntuoksuinen.
Herra kuulee jokaisen harkitsemattoman sanan. Jos mittelet itsekästä luontoasi vastaan, menet vakaasti eteenpäin
perittyjen ja hankittujen huonojen taipumusten voittamisessa. Kärsivällisyyden, pitkämielisyyden ja itsehillinnän
avulla saavutetaan paljon. Muista, etteivät kenenkään epäviisaat sanat voi nöyryyttää sinua, mutta jos itse vastaat
tyhmästi, menetät voiton, jonka olisit voinut saada. Ole tarkkana sanojesi kanssa. (My Life Today, s. 52.)
Itsehillintä ja epäitsekkyys leimaavat niiden sanoja ja tekoja, jotka ovat uudestisyntyneitä ja elävät uutta elämää Kristuksessa. (My Life Today, s. 52.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten
• Onko sinulla tapana kostaa, jos joku tekee sinulle vääryyttä? Miten reagoit silloin, kun ihmiset kohtelevat sinua huonosti? Pyydä, että Jumala voisi opettaa sinulle kärsivällisyyttä. Vetoa hänen lupauksiinsa.
• Onko elämässäsi joku joka astuu varpaillesi ja tekee sen vielä tahallaan? Pyydä Jumalaa antamaan sinulle kärsivällisyyttä, rakkautta ja anteeksiantoa tuota ihmistä kohtaan. Pyydä apua Jumalan rakkauden osoittamiseen häntä
kohtaan.
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6. päivä – Ystävällisyys
Kirje filippiläisille 2:1–11

Ehdotuksia esirukousaiheiksi
Voitte toki vapaasti vedota myös muihin lupauksiin. Muistakaa, että kun Jumala pyytää jotakin, hän myös mahdollistaa pyynnön toteuttamisen.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän kutsuu meitä tekemään toisille sen, mitä toivoisimme heidän tekevän meille.
Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Luuk. 6:31.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän voi antaa teille voiman olla ystävällisiä.
Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita
tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Ef. 2:10.
Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Kol. 3:12.
➢ Ylistäkää Jumalaa niistä erityisistä tilanteista, joissa olette nähneet hänen ystävällisyytensä teitä kohtaan. Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän voi tehdä teistä tahrattomia ja pitää teidät
sellaisina, kunnes hän saapuu takaisin.
Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. 1.Tess. 5:23, 24.
Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Fil. 1:6.
➢ Pyytäkää Jumalalta voimaa olla ystävällisiä kaikille, niin perheen jäsenille kuin vihamiehillekin.
Ei, rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette Korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Luuk.
6:35.
➢ Onko joku ollut epäystävällinen teitä kohtaan? Rukoilkaa, että Jumala voisi opettaa teitä
olemaan ystävällisiä tuotakin ihmistä kohtaan. Rukoilkaa myös, että Jumala antaisi teille anteeksiantavan sydämen tuota ihmistä kohtaan.
Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Room. 12:10.
Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Ef. 4:32.
➢ Rukoilkaa, että Jumala osoittaisi, kuinka voitte olla ystävällisiä muukalaisia kohtaan.
Pysyköön veljesrakkautenne elävänä. Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yösijan
antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä. Hepr. 13:1, 2.
➢ Pyytäkää, että Jumala voisi tehdä teistä uusia luomuksia ja antaa teille uuden sydämen.
Kertokaa hänelle niistä ihmisistä, joille teidän tulisi osoittaa enemmän ystävällisyyttä.
Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle! 2. Kor. 5:17.
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➢ Rukoilkaa, että Jumala voisi antaa täyden ymmärryksen Kristuksen menettelytavoista (kokonaisvaltaisesta parannustyöstä), jotta seurakunnan jäsenet olisivat valmiita kohtaamaan
ihmisten tarpeita ja seuraamaan Kristuksen esimerkkiä palvellessaan toisia.
Herra on näet antanut meillä tämän käskyn: – Minä panen sinut valoksi kansoille, pelastukseksi maan ääriin
saakka. Ap. t. 13:47.
Jeesus sanoi uudelleen: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät.” Sanot
tuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: ”Ottakaa Pyhä Henki.” Joh. 20:21, 22.
➢ Rukoilkaa, että ne adventistinuoret, jotka käyvät yhteiskunnan ylläpitämiä kouluja, voisivat
saada enemmän hengellistä tukea. Rukoilkaa, että heistä voisi tulla vahvoja lähetystyöntekijöitä, jotka palvelevat toisia maallisissa yliopistoissa ja oppilaitoksissa ympäri koko maailman.
Älä siis häpeä todistaa Herrastamme – –. 2.Tim. 1:8.
Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet,
ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta: julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan
aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen. 2.Tim. 4:1, 2.
➢ Rukoilkaa, että kaikki seurakunnan jäsenet voisivat viettää enemmän aikaa tutkien Raamattua ja rukoillen, jotta Jumala voisi ohjata kansaansa täysin oman tahtonsa eikä meidän
tahtomme mukaan.
Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi
ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen
hyvään kykenevä. 2.Tim. 3:16, 17.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Etelä-Amerikan osaston puolesta sekä
niiden 43 kaupungin puolesta, joihin se on päättänyt keskittää evankelioimistyönsä. Rukoilkaa myös Etelä-Tyynenmeren osaston puolesta sekä niiden kaupunkien puolesta, joissa on
haluttu erityisesti tehdä työtä asukkaiden voittamiseksi Kristukselle: Sydney Australiassa;
Christchurch Uudessa-Seelannissa; Lae Papua-Uudessa-Guineassa sekä Apia Samoalla. Rukoilkaa, että Jumala lähettäisi työmiehiä ja siunaisi heidän ponnistuksensa.
Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Joh. 17:18.
➢ Rukoilkaa henkilökohtaisten tarpeittenne ja muiden sydämellänne olevien asioiden puolesta.
Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme
pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupol
vien, aina ja ikuisesti. Aamen. Ef. 3:20, 21.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että mitä ikinä hänen nimessään ja hänen tahtonsa mukaisesti
pyydätte, sen hän teille antaa.
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.
Rukoustilaisuuden lopuksi voitte muodostaa vielä kahden, kolmen hengen ryhmiä, joissa voitte rukoilla niiden
seitsemän henkilön puolesta, jotka ovat jokaisen omalla rukouslistalla. Rukoilkaa, että he voisivat oppia Jeesukselta, kuinka ollaan ystävällisiä ja lempeitä. Vedotkaa heidän puolestaan Raamatun sanoilla, jotka löytyvät 1. Joh.
3:18: ”Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.” Jos teillä on henkilökohtaisia
rukouspyyntöjä, joita ette halunneet jakaa suuressa ryhmässä, nyt on tilaisuus jakaa ne parin kanssa ja rukoilla
yhdessä hänen kanssaan.

Laulutuokio
Laulakaa yhdessä muutama aiheeseen sopiva yhteislaulu.

23

www.TenDaysofPrayer.org
Ellen Whiten ajatuksia ystävällisyydestä
Hengen hedelmää taas ovat – – ystävällisyys – –. Gal. 5:22.
Herra auttaa meitä jokaista tarvitessamme apua tuossa suuressa työssä, joka koskee itsensä voittamista. Olkoot
ystävälliset sanat huulillasi ja armon öljyä sydämessäsi. Se tuottaa suurenmoisia tuloksia. Olet silloin hellä, sympaattinen, kohtelias. Sinä tarvitset kaikkia näitä avuja.Tarvitset Pyhää Henkeä luonteeseesi; silloin se on kuin pyhää tulta, joka nousee suitsutuksen tavoin Jumalan luo – ei tuomitsevilta huulilta, vaan sellaisilta, jotka parantavat
ihmisten sieluja. Kasvosi ilmentävät jumalallista kuvaa. (Kun Pyhä Henki tulee, s. 82.)
Meidän ei tulisi puhua sanoja, jotka ovat teräviä, arvostelevia karkeita tai kovia. Sellainen on sopimatonta eikä
sellaista saisi esiintyä neuvotteluissamme eikä keskusteluissamme. Jumala vaatii, että jokainen hänen palveluksessaan oleva sytyttää suitsutusastiansa pyhällä tulella. Ala-arvoiset, kovat ja karkeat sanat, joita niin helposti lähtee
huuliltanne, on vaiennettava, ja Jumalan Hengen on annettava puhua ihmisten välityksellä. Katselemalla Kristuksen luonnetta muutut hänen kaltaisekseen.Yksin Kristuksen armo voi muuttaa sydämesi, ja silloin heijastat
Herran Jeesuksen kuvaa. Jumala kutsuu meitä olemaan hänen kaltaisiaan – puhtaita, pyhiä ja tahrattomia. Meidän
tulee kantaa jumalallista kuvaa. (Kun Pyhä Henki tulee, s. 82.)
Herra Jeesus on ainoa auttajamme. Hänen armonsa kautta me opimme rakentumaan rakkaudesta; opettelemme puhumaan ystävällisesti ja lempeästi. Hänen armonsa kautta kylmät ja karkeat tapamme kokevat muutoksen.
Ystävällisyyden laki tulee huulillemme, ja ne, jotka ovat Pyhän Hengen kallisarvoisen vaikutuksen alaisina, eivät
koe että on heikkouden merkki itkeä yhdessä itkevien kanssa tai iloita yhdessä iloitsevien kanssa. Meidän tulee
edistää taivaallisen luonteemme erinomaisia piirteitä. Meidän tulee oppia, mitä tarkoittaa omata hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan; meidän tulee haluta olla auringonpaisteena, ei varjona, toisten elämässä. (God’s Amazing
Grace, s. 299.)
Pyri joka hetki tuomaan ympärillesi onnellisuutta, jakaen toisille välittämistä.Ystävälliset sanat, myötätuntoiset
katseet, arvostuksen ilmaisut ovat kuin raikasta vettä janoon monelle yksinäiselle kamppailijalle. – – (God’s Amazing Grace, s. 299.)
Elä Pelastajan rakkauden auringonpaisteessa. Silloin vaikutuksesi siunaa maailmaa. Anna Kristuksen Hengen
hallita itseäsi. Anna rakkauden lain olla aina huulillasi. Itsehillintä ja epäitsekkyys leimaavat uudestisyntyneiden,
Kristuksessa uutta elämää elävien ihmisten sanoja ja tekoja. (God’s Amazing Grace, s. 299.)
Voimme puhua Pyhän Hengen siunauksista ja rukoilla saadaksemme noita siunauksia, mutta ellei Jumalan
Henki työskentele ihmisessä, on ilmeistä, että hänessä ei ole Henkeä. Kun Henki muovaa ja muotoilee luonnetta jumalallisen mallin mukaan, Henki ilmaisee itsensä pettämättömästi jokaisessa puhumassamme sanassa ja
kaikessa, mitä teemme. Näin maailma näkee, että on olemassa selkeä ero valon lasten ja pimeyden lasten välillä.
Herra haluaa meidän puolustavan lujasti sitä uskoa, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Meidän on puhuttava totuutta rakkaudessa. Suuri Opettajamme sanoo: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä
minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun
kuormani on keveä” (Matt. 11:29, 30, VKR). (Kun Pyhä Henki tulee, s. 82.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdiskelua varten
• Onko ystävällisyys osa sinun luonnettasi? Kuinka reagoit silloin, kun ihmiset eivät ole sinulle ystävällisiä? Haluaisitko sinä heijastaa Jumalan ystävällisyyttä? Pyydä Jumalaa opettamaan sinulle, kuinka olla ystävällinen. Vetoa
hänen sinulle antamiin lupauksiinsa.
• Tee lista asioista, joita voit tehdä toisten hyväksi osoittaaksesi ystävällisyyttä. Pyydä Jumalaa antamaan sinulle
tilaisuuksia osoittaa hänen ystävällisyyttään, varsinkin niitä kohtaan, jotka tuntuvat ansaitsevan sitä kaikkein vähiten.
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7. päivä – Hyvyys
Kirje roomalaisille 12:9–21

Ehdotuksia esirukousaiheiksi
Voitte toki vapaasti vedota myös muihin lupauksiin. Muistakaa, että kun Jumala pyytää jotakin, hän myös mahdollistaa pyynnön toteuttamisen.
➢ Ylistäkää Jumalaa hänen hyvyydestään teitä kohtaan.
Kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi! Se on ehtymätön aarre niille, jotka sinua pelkäävät. Kaikkien nähden
sinä annat apusi niille, jotka turvautuvat sinuun. Sinä suljet heidät sinun armosi suojiin, otat heidät turvaan
majaasi. Sinne eivät ulotu ihmisten juonet, eivät syyttävät puheet. Ps. 31:20, 21.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa
päivieni loppuun asti. Ps. 23:6.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hyvä ihminen saa Herran suosion.
Hyvä ihminen on Herralle mieleen, mutta juonittelijan hän tuomitsee. Sananl. 12:2.
➢ Ylistäkää Jumalaa niistä erityisistä tilanteista, joissa olette voineet nähdä hänen hyvyytensä teitä kohtaan.
Minä uskon, että saan yhä kokea Herran hyvyyttä elävien maassa. Ps. 27:13.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.
Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa
mukaisesti kutsunut omikseen. Room. 8:28.
➢ Pyytäkää Jumalalta viisautta ja ymmärrystä, että voisitte tehdä kaiken viisauden antamassa nöyryydessä ja sävyisyydessä.
Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi,
niin kuin viisas tekee. Jaak. 3:13.
➢ Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille, kuinka voitte osoittaa hyvyyttä perhettänne kohtaan
sekä Kristuksessa olevia sisarianne ja veljiänne kohtaan.
Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Kun meillä
vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin. Gal.
6:9, 10.
➢ Pyytäkää Jumalaa auttamaan teitä osoittamaan hyvyyttä vieraita ja muukalaisia kohtaan.
Älkää myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastanne, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen. Hepr.
13:16.
➢ Rukoilkaa, ettette pitäisi itsestäänselvyyksinä niitä hyviä asioita, joita teillä on ja että Jumala voisi muistuttaa teitä siitä, että kaikki hyvä tulee häneltä.
Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei mikään
muutu, ei valo vaihdu varjoksi. Jaak. 1:17.
➢ Rukoilkaa, että Herra opettaisi teitä näkemään ja arvostamaan hänen hyvyyttään.
Katsokaa, nähkää omin silmin! Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä! Onnellinen se, joka turvaa häneen. Ps.
34:9.
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➢ Rukoilkaa, että into tutkia Danielin kirjaa ja Ilmestyskirjaa kasvaisi. Rukoilkaa, että ihmiset
voisivat ymmärtää pyhäkössä tapahtuvan palveluksen ja julistaa sitä kauniina symbolina pelastusprosessista. Rukoilkaa, että julistuksemme keskiössä voisi olla Kristus ja hänen työnsä
meidän puolestamme hänen eläessään maan päällä, kuollessaan ristillä, noustessaan kuolleista,
palvellessaan meitä parhaillaan taivaan kaikkeinpyhimmässä sekä hänen pikainen paluunsa.
Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka
opettaa totuuden sanaa oikein. 2.Tim. 2:15.
Tulemme nyt asian ytimeen: Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen Majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei
ole pystyttänyt ihminen vaan Herra itse. Hepr. 8:1, 2.
➢ Rukoilkaa, että seurakunnan jäsenet ja kaikki laitokset osallistuisivat ja sitoutuisivat yhä
suuremmassa määrin ulospäin suuntautuvaan evankelioimistoimintaan samalla tukien seurakunnan toimintaa.
Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne,
joka on taivaissa. Matt. 5:16.
➢ Rukoilkaa, että voisimme seurakuntana perustaa tuhansia ”vaikutuskeskuksia”[Center
of Influence], erityisesti suuriin kaupunkeihin kaikkialla maailmassa. Rukoilkaa, että nämä
”keskukset” voisivat tuoda ihmisten elämään muutoksen heidän saadessaan kokea Jumalan
totuutta kristillisen palvelun kautta.
Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää
mihinkään: se heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa.Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan
lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille,
jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. Matt. 5:13–16.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Eteläisen Afrikan ja Intian valtameren
osaston puolesta sekä niiden kaupunkien puolesta, joita siellä pyritään voittamaan Kristukselle: Luanda, Saurimo sekä Lubango Angolassa; Antananarivo Madagaskarilla; Lilongwe Malawissa; Maputo Mosambikissa, Bloemfontein Etelä-Afrikassa; Kitwe Sambiassa sekä Harare
Zimbabwessa. Rukoilkaa myös Etelä-Aasian osaston puolesta sekä niiden intialaisten kaupunkien puolesta, jotka yritetään voittaa Kristukselle: Mumbai, Kochi, Bidar, New Delhi, Coimbatore, Surat, Imphal sekä Vijayawada. Rukoilkaa, että Jumalan sana voisi kantaa hedelmää.
Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille
annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Jes. 55:11.
➢ Rukoilkaa henkilökohtaisten tarpeittenne ja muiden sydämellänne olevien asioiden puolesta.
Saat nauttia Herran hyvyyttä, hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo. Ps. 37:4.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän iloitsee saadessaan vastata rukouksiinne ja että hän tulee
vastaamaan juuri oikeaan aikaan ja juuri oikealla tavalla.
Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on
teidän. Mark. 11:24.
Rukoustilaisuuden lopuksi voitte muodostaa vielä kahden, kolmen hengen ryhmiä, joissa voitte rukoilla niiden
seitsemän henkilön puolesta, jotka ovat jokaisen omalla rukouslistalla. Rukoilkaa, että he voisivat nähdä Jumalan
hyvyyden ja haluaisivat saada sitä omaan sydämeensä jaettavaksi myös toisille. Vedotkaa heidän puolestaan Raamatun sanoilla, jotka löytyvät Matt. 12:35: ”Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen
pahuutensa varastosta pahaa.” Jos teillä on henkilökohtaisia rukouspyyntöjä, joita ette halunneet jakaa suuressa
ryhmässä, nyt on tilaisuus jakaa ne parin kanssa ja rukoilla yhdessä hänen kanssaan.

Laulutuokio
Laulakaa yhdessä muutama aiheeseen sopiva yhteislaulu.
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Ellen Whiten ajatuksia hyvyydestä
Hengen hedelmää taas ovat – – hyvyys – –. Gal. 5:22.
Todellinen hyvyys on taivaan silmissä todellista suuruutta. Ihmisen arvon ratkaisevat hänen moraaliset ominaisuutensa. Hänellä voi olla omaisuutta tai älyä, ja silti hän voi olla hyödytön, koska hyvyyden palava liekki ei ole
koskaan loimunnut hänen sydämensä alttarilla. (My Life Today, s. 54.)
Hyvyys on jumalallisen voiman ihmisluontoa muuttavan vaikutuksen tulos. Uskomalla Kristukseen lunastettu
ihmissuku voi saavuttaa sellaisen uskon, joka toimii rakkaudesta ja puhdistaa ihmisen kaikesta saastaisesta. Kristuksen kaltaiset ominaisuudet ilmaantuvat: katsomalla Kristukseen ihmiset muuttuvat saman kuvan kaltaisiksi
kirkkaudesta kirkkauteen luonteenpiirre kerrallaan. He tuottavat hyvää hedelmää. Luonteenpiirteet jäljittelevät
jumalallista esikuvaa; ja tällaiset henkilöt osoittavat rehellisyyttä, suoraselkäisyyttä sekä todellista hyväntahtoisuutta syntistä ihmissukua kohtaan. (My Life Today, s. 54.)
Herra on asettanut jokaisen ihmisen koetteelle. Hän haluaa testaamalla todeta, haluammeko olla hyviä ja tehdä hyvää tässä elämässä. Hän haluaa tietää, voiko hän luottaa meille iankaikkisia rikkauksiaan ja voiko hän tehdä
meistä kuninkaallisen perheensä jäseniä, taivaallisen kuninkaan lapsia. (My Life Today, s. 54.)
Ei ole mitään rajoja sillä hyvällä, mitä voit tehdä, jos otat Jumalan sanan elämäsi ohjeeksi ja hallitset tekojasi
sen neuvon mukaan, niin että aikomuksesi ja ponnistuksesi, joita teet velvollisuuttasi täyttäessäsi, koituvat siu
naukseksi eivätkä kiroukseksi muille, niin menestys kruunaa yrityksesi. Olet liittynyt Jumalan yhteyteen, sinun
kauttasi virtaa valoa muille. Olet saanut kunnian tulla Jeesuksen työtoveriksi, eikä mikään suurempi kunnia voi
tulla osaksesi kuin tämä siunaus Vapahtajan huulilta: ”Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Mene Herrasi
iloon.” (Sanomia nuorisolle, s. 118–119.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten
• Millä tavoin olet nähnyt Jumalan hyvyyttä elämässäsi viime aikoina? Vietä hetki aikaa kiittäen Jumalaa hänen
hyvistä teoistaan.
• Mitä voit tehdä heijastaaksesi samanlaista hyvyyttä toisia kohtaan? Pyydä Jumalaa näyttämään sinulle, mitä
voisit tehdä. Pyydä häneltä myös voimaa heijastaa hänen hyvyyttään toisille.
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8. päivä – Uskollisuus
Kirje heprealaisille 11:1–11

Ehdotuksia esirukousaiheiksi
Voitte toki vapaasti vedota myös muihin lupauksiin. Muistakaa, että kun Jumala pyytää jotakin, hän myös mahdollistaa pyynnön toteuttamisen.
➢ Ylistäkää Jumalaa hänen uskollisuudestaan ja hänen anteeksiannostaan.
Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi
ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 1. Joh. 1:9.
➢ Ylistäkää Jumalaa uskon lahjasta.
Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Ef. 2:8.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, ettei hän muutu, vaan pysyy uskollisena silloinkin, kun me olemme uskottomia.
Jos me olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. 2.Tim. 2:13.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän palkitsee meidän uskollisuutemme.
Luotettavan miehen toimissa on siunaus. Sananl. 28:20.
➢ Rukoilkaa, että Jumala voisi tehdä teistä uskollisia pienissä asioissa. Kertokaa hänelle joitakin niistä pienistä asioista, joissa teidän tulisi olla uskollisia.
Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa. Luuk. 16:10.
➢ Rukoilkaa, että Jumala antaisi teille uskoa ja auttaisi teitä luottamaan.
”Jos voit?” vastasi Jeesus. ”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.” Mark. 9:23.
Herra sanoi: ”Jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle: ’Nouse
juurinesi maasta ja istuta itsesi mereen’, ja se tottelisi teitä.” Luuk. 17:6.
➢ Rukoilkaa, että Jumala voisi opettaa teitä vaeltamaan uskossa eikä sen varassa, mitä näette. Rukoilkaa mielessänne olevien tiettyjen tilanteiden puolesta, joissa teidän tulisi vaeltaa
uskon eikä näkemisen varassa.
Mehän elämme uskon varassa, emme näkemisen. 2. Kor. 5:7.
➢ Rukoilkaa, ettette luottaisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.
– – jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen vaan Jumalan voimaan. 1. Kor. 2:5.
➢ Rukoilkaa, että Jumala voisi lisätä uskoanne.
Apostolit sanoivat Herralle: ”Anna meille vahvempi usko!” Luuk. 17:5.
➢ Rukoilkaa paikallisseurakuntanne pastorin puolesta, että Jumala antaisi hänelle runsaasti
uskoa.
Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte. Matt. 21:22.

28

www.TenDaysofPrayer.org
➢ Rukoilkaa, että kaikki seurakunnan johtajat maailmanlaajuisesti pysyisivät vakaina hengellisessä ja evankeliumia eteenpäin vievässä näyssään. Anokaa Herralta, että hän suojelisi
pastoreita ja seurakunnan jäseniä menettämästä profeetallista identiteettiään seitsemännen
päivän adventisteina ja Jumalan jäännösseurakuntana aikojen lopussa.
Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan
hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut.
1. Piet. 2:9, 10.
➢ Rukoilkaa, että seurakunnan jäsenet voisivat lukea kristillistä kirjallisuutta enemmän ja
että kirjallisuusevankeliointi voisi nousta uuteen kukoistukseen sekä painettujen että elektronisten materiaalien myötä.
Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. 2. Kor.
9:6.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Etelä-Aasian ja Tyynenmeren osaston
puolesta sekä niiden kaupunkien puolesta, joihin osasto keskittää voimiaan: Metro Manila,
Cebu, Urdaneta ja Davao Filippiineillä, Dhaka Bangladeshissa; Makassar ja Medan Indone
siassa; Yangon Myanmarissa; Karachi Pakistanissa sekä Kota Kinabalu Malesiassa. Rukoilkaa, että työntekijät voisivat täyttyä Pyhällä Hengellä, joka antaa heille voiman.
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.
➢ Rukoilkaa henkilökohtaisten tarpeittenne ja muiden sydämellänne olevien asioiden puolesta.
Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Matt. 7:7.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän on uskollinen kuulemaan ja vastaamaan rukouksiimme.
Ylistäkää häntä siitä, mitä hän aikoo hyväksemme tehdä.
Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte. Matt. 21:22.
Rukoustilaisuuden lopuksi voitte muodostaa vielä kahden, kolmen hengen ryhmiä, joissa voitte rukoilla niiden
seitsemän henkilön puolesta, jotka ovat jokaisen omalla rukouslistalla. Rukoilkaa, että Jumala lisäisi heidän us
koaan. Vedotkaa heidän puolestaan Raamatun sanoilla, jotka löytyvät Hepr. 11:6: ”Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että
hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä.” Jos teillä on henkilökohtaisia rukouspyyntöjä, joita ette halunneet
jakaa suuressa ryhmässä, nyt on tilaisuus jakaa ne parin kanssa ja rukoilla yhdessä hänen kanssaan.

Laulutuokio
Laulakaa yhdessä muutama aiheeseen sopiva yhteislaulu.
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Ellen Whiten ajatuksia uskosta ja uskollisuudesta
Hengen hedelmää taas ovat – – uskollisuus – –. Gal. 5:22.
Kristuksen luokse tuleminen edellyttää uskoa. Meidän on saatava hänet päivittäiseen elämäämme. Silloin meillä
on ilo ja rauha, ja silloin tiedämme kokemuksesta, mitä merkitsevät hänen sanansa: ”Jos noudatatte käskyjäni, te
pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan” (Joh.
15:10). Uskomme täytyy vedota lupaukseen, että voimme pysyä Jeesuksen rakkaudessa. Jeesus sanoi: ”Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi” (jae 11). (Kun
Pyhä Henki tulee, s. 78.)
Usko vaikuttaa rakkautena ja puhdistaa sielun. Uskon kautta Pyhä Henki pääsee sydämeen ja luo sinne pyhyyttä. Ihminen ei voi tehdä Kristuksen tekoja, ellei hän ole yhteydessä Jumalaan Pyhä Hengen kautta. Me voimme tulla sopiviksi taivaaseen vain luonteen muuttumisen kautta.Tarvitsemme Kristuksen vanhurskauden valtakirjaksemme voidaksemme päästä Isän luo. Meidän on tultava osallisiksi jumalallisesta luonnosta päästyämme
pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Meidän on päivittäin muututtava Pyhän Hengen
vaikutuksesta; sillä Pyhän Hengen työnä on kohottaa mieltymyksiä, pyhittää sydäntä ja jalostaa koko ihmistä esittämällä sielulle Jeesuksen verratonta suloisuutta. (Kun Pyhä Henki tulee, s. 78.)
Kaikilla teoillamme, olkoon ne kuinka pieniä tahansa, on vaikutusta joko hyvään tai pahaan. Uskollisuus tai
laiminlyönti asioissa, jotka näyttävät näennäisesti pieniltä velvollisuuksilta, voi avata oven elämän rikkaimmille
siunauksille tai suurimmille kärsimyksille. Pienissä asioissa luonne koetellaan. Jumala hymyilee teeskentelemättömälle, arkiselle itsensäkieltämiselle, joka tapahtuu iloisin mielin ja sydämen halusta. Meidän ei tule elää itsellemme vaan toisille. Vain itsensä unohtamalla, iloisesti rakastamalla ja omaamalla auttavaisen hengen, elämämme
voi koitua siunaukseksi. Pienet huomionosoitukset ja yksinkertaiset kohteliaisuudet kantavat pitkälle elämän
onnellisuuden luomisessa. Näiden perusasioiden laiminlyönti tuottaa paljon inhimillistä kurjuutta. (Conflict and
Courage, s. 52.)
Uskollisuutesi tässä työssä ei ratkaise vain toisten hyvinvointia, vaan myös oman ikuisen kohtalosi. Kristus
koettaa kohottaa kaikkia, jotka haluavat tulla nostetuiksi hänen yhteyteensä, jotta voisimme olla yhtä hänen kanssaan niin kuin hän on yhtä Isän kanssa. Hän sallii meidän joutua kosketuksiin kärsimyksien ja onnettomuuksien
kanssa, jotta pääsisimme eroon itsekkyydestämme. Hän koettaa kehittää meissä omia luonteenpiirteitään, sääliä,
hellyyttä ja rakkautta.Tätä palvelustyötä tehdessämme hän kouluttaa meitä kelvollisiksi Jumalan majoihin. (Kristuksen vertaukset, s. 287.)
Ne, jotka astuvat työhön ”silmänpalvojina”, tulevat huomaamaan, ettei heidän työnsä kestä kuolevaisten saati
sitten enkeleitten tarkastusta. Menestyksekkään työn keskeisin asia on tietoisuus Kristuksesta; sillä tämä tietoisuus antaa horjumattomat perusteet sille, mikä on oikein, ja se antaa työntekijälle jalon ja epäitsekkään hengen
– sellaisen kuin Pelastajallamme, jota tunnustamme palvelevamme. Uskollisuuden, taloudellisuuden, huolehtivaisuuden ja perusteellisuuden tulisi olla työmme tunnuspiirteitä, missä sitten työskentelemmekin; olkoon se vaikka keittiössä, verstaalla, kustannustalon toimistossa, terveyskylpylässä, yliopistossa tai missä tahansa olemmekin
Herran viinitarhassa. ”Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa.” (Review and Herald, 22. syyskuuta 1891.)
Meidän on katsottava Kristukseen ja häntä katsomalla muututtava. Meidän on tultava hänen luokseen kuin
avoimen, ehtymättömän lähteen luo, lähteen, josta voimme juoda uudelleen ja uudelleen. Meidän tulee vastata
hänen rakkautensa vetoomukseen, syödä elämän leipää, joka on tullut alas taivaasta, ja juoda elämän vettä, joka
kumpuaa Jumalan valtaistuimesta. Meidän on pidettävä katseemme suunnattuna ylöspäin, jotta usko voisi kiinnittää meidät Jumalan valtaistuimeen. Älä katsele alaspäin, ikään kuin olisit sidottu maahan. Älä tutkistele uskoasi,
älä vedä sitä ylös niin kuin kukkaa, nähdäksesi onko sillä lainkaan juurta. Usko kasvaa huomaamattomasti. (Kun
Pyhä Henki tulee, s. 78.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten
• Onko sinulla uskoa Jumalaan vaikeimmissakin tilanteissa? Pyydä Jumalaa lisäämään uskoasi! Vetoa hänen lu
pauksiinsa.
• Lue edellä oleva viimeinen kappale.Tee luettelo asioista, joiden avulla voit lisätä uskoasi. Pyydä Jumalaa opettamaan sinulle, kuinka voisit toteuttaa näitä asioita elämässäsi.
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9. päivä – Lempeys
Jaakobin kirje 3:13–18 & Kirje kolossalaisille 3:12–17

Ehdotuksia esirukousaiheiksi
Voitte toki vapaasti vedota myös muihin lupauksiin. Muistakaa, että kun Jumala pyytää jotakin, hän myös mahdollistaa pyynnön toteuttamisen.
➢ Ylistäkää Jumalaa Jeesuksen esimerkistä siinä, kuinka voimme olla lempeitä.
Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin
lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Jes. 53:7.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän kutsuu meitä oppimaan häneltä ja että häntä jäljittelemällä voimme saada rauhan.
Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän
sielunne löytää levon. Matt. 11:29.
➢ Ylistäkää Jumala siitä, että hänen lempeytensä tekee meistä suuria.
Sinä annat minulle pelastuksesi kilven. Sinun oikea kätesi tukee minua, sinun alentumisesi tekee minut suureksi. Ps. 18:36, RK.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän opettaa meitä kulkemaan hänen nöyryyden teitään.
Hän johdattaa nöyriä oikein ja opettaa heille tiensä. Ps. 25:9, RK.
➢ Pyytäkää Jumalaa antamaan teille hänen lempeää viisauttaan.
Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Jaak. 3:17.
➢ Pyytäkää Jumalaa opettamaan teitä olemaan lempeitä.
Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä! Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri
rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. 1.Tim. 6:11.
Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita.Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki.Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. 1. Piet. 3:3, 4.
➢ Rukoilkaa, että Jumala opettaisi teitä lempeästi nostamaan sellaisia, jotka ovat heikkoja ja
langenneet.
Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa
kuitenkin varuillanne, ettette itse joudu kiusaukseen. Gal. 6:1.
➢ Pyytäkää Jumalaa opettamaan teitä olemaan lempeitä niitäkin kohtaan, jotka eivät ole lempeitä teille.
Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Fil. 4:5.
➢ Onko elämässänne ihmisiä, joita kohtaan teidän tulisi oppia olemaan lempeämpiä? Onko
elämässänne tilanteita, joissa lempeyttänne erityisesti koetellaan? Rukoilkaa näiden ihmisten ja tilanteiden puolesta, että voisitte oppia Jumalalta lempeyttä.
Jumala vyöttää minut voimalla, hän osoittaa minulle oikean tien. Ps. 18:33.
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➢ Rukoilkaa, että Jumala voisi opettaa teitä nöyrtymään.
Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. 1. Piet. 5:6.
Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Matt. 23:12.
➢ Rukoilkaa, että seurakunnan jäsenet ja johtajat olisivat kiinnostuneempia tukemaan seitsemännen päivän adventistikouluja ja -oppilaitoksia sekä säilyttämään niissä annetun kasvatuksen ja koulutuksen adventistisena niin sisällöltään kuin painotuksiltaan. Tämä on elintärkeää seurakunnan tulevien työntekijöiden ja lähetystyön kannalta.
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. Sananl. 22:6.
➢ Rukoilkaa, että pienryhmätoiminta saisi suurempaa painoarvoa, niin että kaikki seurakunnan jäsenet voisivat henkilökohtaisella todistuksella osallistua julistamaan Jumalan suurta
totuutta näinä viimeisinä päivinä.
– – vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti ja säilyttäkää omatuntonne
puhtaana – –. 1. Piet. 3:15, 16.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Trans-Euroopan osaston puolesta sekä
niiden kaupunkien puolesta, joita siellä yritetään voittaa Kristukselle: Lontoo Englannissa;
Zagreb Kroatiassa; Tallinna Virossa; Dublin Irlannissa; Kööpenhamina Tanskassa; Helsinki
Suomessa; Budapest Unkarissa; Bergen Norjassa; Randstad Hollannissa; Varsova Puolassa;
Belgrad Serbiassa sekä Göteborg Ruotsissa. Rukoilkaa, että ihmisille voisi tulla syvä Jumalan
sanan nälkä.
Koittaa aika – sanoo Herra Jumala – jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa,
vaan Herran sanan kuulemisen nälän. Aam. 8:11.
➢ Rukoilkaa henkilökohtaisten tarpeittenne ja muiden sydämellänne olevien asioiden puolesta.
Minä olen köyhä ja avuton, mutta sinä, Herra, pidät minusta huolen. Sinä olet apuni ja pelastajani. Jumalani,
älä viivy! Ps. 40:18.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, ettei hän pidätä lapsiltaan mitään hyvää ja että hän kyllä vastaa
rukouksiinne.
– – mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Jaak. 4:2.
Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Joh. 16:24.
Rukoustilaisuuden lopuksi voitte muodostaa vielä kahden, kolmen hengen ryhmiä, joissa voitte rukoilla niiden
seitsemän henkilön puolesta, jotka ovat jokaisen omalla rukouslistalla. Rukoilkaa, että Jumala tekisi heistä lempeitä ja että he voisivat olla hänen todistajiaan. Vedotkaa heidän puolestaan Raamatun sanoilla, jotka löytyvät
Jaak. 1:19, 20: ”Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja
hidas vihaan, sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo.” Jos teillä on henkilökohtaisia
rukouspyyntöjä, joita ette halunneet jakaa suuressa ryhmässä, nyt on tilaisuus jakaa ne parin kanssa ja rukoilla
yhdessä hänen kanssaan.

Laulutuokio
Laulakaa yhdessä muutama aiheeseen sopiva yhteislaulu.
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Ellen Whiten ajatuksia lempeydestä
Hengen hedelmää taas ovat – – lempeys – –. Gal. 5:22, 23.
Meidän tulee kuvastaa Kristusta hänen nöyryydessään, lempeydessään ja rakkaudessaan.Todellinen lempeys on
kuin arvokas jalokivi Jumalan silmissä. (My Life Today, s. 53.)
Jos Kristus asuu meissä, me olemme kristittyjä sekä ollessamme kotona että ollessamme poissa kotoa. Kristitty puhuttelee ystävällisesti sukulaisiaan ja työtovereitaan. Hän on ystävällinen, kohtelias, rakastava, sympaattinen,
ja hän valmistautuu asumaan yhdessä taivaallisen perheen kanssa. Jos hän on kuninkaallisen perheen jäsen, hän
edustaa kuningaskuntaansa. Hän puhuu ystävällisesti lapsilleen, sillä hän ymmärtää, että hekin ovat Jumalan perillisiä, taivaallisen hovin jäseniä. Jumalan lasten keskuudessa ei vallitse kova, epämiellyttävä henki, sillä ”Hengen
hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensähillitseminen:
sellaista vastaan ei ole laki.” Kotona vaalittu henki on sama henki, joka ilmenee kirkossa ja seurakunnassa. (Kun
Pyhä Henki tulee, s. 76.)
Kukaan perheenjäsen ei voi vetäytyä itseensä siinä määrin, etteivät perheen toiset jäsenet tuntisi hänen vaikutustaan ja henkeään. Jo pelkällä kasvojen ilmeellä on vaikutusta joko hyvään tai pahaan. Ihmisen henki, hänen sanansa, tekonsa, asenteensa toisia kohtaan ovat ilmiselvästi kaikkien luettavissa. – – Jos hän on täynnä Kristuksen
rakkautta, hän on kohtelias, ystävällinen ja hellän huomaavainen toisten tunteita kohtaan, ja hänestä välittyy hänen rakkauden tekojensa kautta lempeyttä, kiitollisuutta ja iloisuutta kaikille, joiden kanssa hän on tekemisissä.
Hänestä näkyy, että hän elää Jeesukselle. – – Hän voi sanoa Herralle: ”– – sinun laupeutesi tekee minut suureksi.”
[Ps. 18:36 VKR.] (My Life Today, s. 53.)
Voi, miten tärkeää onkaan, että opettelemme olemaan sääliviä, ystävällisiä, helliä, täynnä anteeksiantamusta ja
myötätuntoa. Vaikka hylkäämmekin kaiken turhuuden, kaikki typerät puheet, sopimattoman leikinlaskun ja pilailun, meidän ei tule olla kylmiä, epäystävällisiä eikä epäsosiaalisia. Herran Hengen tulee levätä ylläsi, kunnes olet
kuin suloiselta tuoksuva kukka Jumalan puutarhasta. (Kun Pyhä Henki tulee, s. 76.)
Puhu valosta, Jeesuksesta, vanhurskauden Auringosta, kunnes muutut kirkkaudesta kirkkauteen. Luonteesi
jalostuu ja voimistuu, ja heijastat yhä enemmän Jeesuksen kallisarvoista kuvaa. Kun näin teet, Herra kirjoittaa taivaan kirjoihin: ”Hyvin tehty”, sillä sinä edustat Jeesusta. (Kun Pyhä Henki tulee, s. 76.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten
• Millä elämän alueilla sinä tarvitset enemmän lempeyttä? Keitä kohtaan voisit olla lempeämpi?
• Tee lista niistä ihmisistä, joita kohtaan voisit olla lempeämpi ja pyydä Jumalaa antamaan sinulle lempeyttä,
jotta voisit heijastaa Jumalaa heille.Ylistä Jumalaa jo etukäteen siitä voitosta, jonka hän sinulle antaa.
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10. päivä – Itsehillintä
Matteuksen evankeliumi 4:1–11

Ehdotuksia esirukousaiheiksi
Voitte toki vapaasti vedota myös muihin lupauksiin. Muistakaa, että kun Jumala pyytää jotakin hän myös mahdollistaa pyynnön toteuttamisen.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän antaa teille voimaa hillitä itsenne. Ylistäkää Jumalaa niistä tavoista, joilla hän on antanut teille voimaa hillitä itsenne joissakin erityisissä tilanteissa.
Jumala vyöttää minut voimalla, hän osoittaa minulle oikean tien. Ps. 18:33.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hänen voimansa tulee täydelliseksi heikkoudessa.
Mutta hän on vastannut minulle: ”Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.”
2. Kor. 12:9.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän on se, joka antaa teille tahdon ja auttaa teitä harjoittamaan itsehillintää.
Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Fil.
2:13.
Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua! 2. Kor. 2:14.
➢ Pyytäkää Jumalaa, että hän antaisi teille halun hillitä itsenne.
Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi,
Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. 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. 12:1, 2.
➢ Pyytäkää Jumalaa auttamaan teitä vihaamaan tämän maailman asioita ja rakastamaan häntä, yksin häntä. Kertokaa hänelle niistä asioista, joita teidän tulisi oppia vihaamaan.
Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei
ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä,
se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy
iäti. 1. Joh. 2:15–17.
➢ Pyytäkää, että Jumala muistuttaisi teitä aina kiusausten kohdatessa, että ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli.
Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan
teissä.Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta.Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa! 1. Kor. 6:19, 20.
Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näin
hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka
maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. 2. Piet. 1:3, 4.
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➢ Pyytäkää Jumalaa, että hän auttaisi teitä tekemään kaiken hänen kunniakseen.
Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. 1. Kor. 10:31.
➢ Pyytäkää Jumalaa, että hän auttaisi teitä elämään häneen kätkettyä elämää.
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.
➢ Rukoilkaa, että jokainen seitsemännen päivän adventistimies, -nainen ja -lapsi ympäri maailman voisi osallistua yhteiseen evankelioimis- ja todistustoimintaan. Rukoilkaa, että Pyhä
Henki voisi antaa meille voiman alistuessamme hänen johdatukseensa elämässämme.
Älä sano, että olet nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä
pelkää ketään, sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Jer. 1:7, 8.
➢ Rukoilkaa, että Jumala nostaisi eturiveihin jumalaapelkääviä, oppivaisia ja nöyriä tulevaisuuden johtajia, jotka tarjoavat Kristus-keskeistä johtajuutta hänen seurakunnalleen, joka
täyttää taivaasta saadun tehtävänsä tässä maailmassa.
Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. 1. Piet. 2:5.
➢ Rukoilkaa, että Kristus voisi tuoda rauhan ja rakkauden seitsemännen päivän adventistiperheisiin ja -koteihin. Rukoilkaa, että hänen läsnäolonsa ajaisi pois kaikenlaisen hyväksikäytön ja stressin hänen vanhurskautensa pyhittävän voiman avulla.
Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne
Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Kol.
3:14, 15.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Länsi- ja Keski-Afrikan osaston puolesta sekä niiden kaupunkien puolesta, joita siellä yritetään voittaa Kristukselle: Lagos Nigeriassa; Douala Kamerunissa; Calabar ja Abuja Nigeriassa; Accra Ghanassa sekä Lome Togossa.
Rukoilkaa, että ihmiset voisivat ymmärtää tarvitsevansa Kristusta ja että he huutaisivat häntä avukseen.
Onhan kirjoitettu: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.” Room. 10:13.
➢ Rukoilkaa henkilökohtaisten tarpeittenne ja muiden sydämellänne olevien asioiden puolesta.
Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken,
mitä tarvitsette. Fil. 4:19.
➢ Ylistäkää Jumalaa siitä, ettei mikään ole hänelle mahdotonta. Kiittäkää häntä siitä, että
hän on kuullut rukouksenne ja vastannut niihin.
Herran valvova katse kiertää koko maata, jotta hän voisi vahvistaa niitä, jotka vilpittömin sydämin palvelevat
häntä. 2. Aik. 16:9.
Rukoustilaisuuden lopuksi voitte muodostaa vielä kahden, kolmen hengen ryhmiä, joissa voitte rukoilla niiden
seitsemän henkilön puolesta, jotka ovat jokaisen omalla rukouslistalla. Rukoilkaa, että he voisivat kohdella ruumistaan Pyhän Hengen temppelinä ja että heillä olisi itsehillintää. Vedotkaa heidän puolestaan Raamatun sanoilla,
jotka löytyvät 1. Kor. 10:13: ”Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän
ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa
pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.” Jos teillä on henkilökohtaisia rukouspyyntöjä, joita ette halunneet jakaa
suuressa ryhmässä, nyt on tilaisuus jakaa ne parin kanssa ja rukoilla yhdessä hänen kanssaan.

Laulutuokio
Laulakaa yhdessä muutama aiheeseen sopiva yhteislaulu.
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Ellen Whiten ajatuksia itsehillinnästä
Hengen hedelmää taas ovat – – itsehillintä. – – Gal. 5:22, 23.
Jumala pyytää kaikkia ihmisiä antamaan ruumiinsa eläväksi uhriksi, ei kuolleeksi tai kuolevaksi uhriksi, jonka
he omilla menettelytavoillaan ovat heikentäneet ja täyttäneet epäpuhtauksilla ja taudeilla. Jumala pyytää elävää
uhria. Hän sanoo, että ruumis on Pyhän Hengen temppeli, hänen Henkensä asunto, ja hän pyytää kaikkia hänen
kuvansa kantajia pitämään huolta ruumiistaan, jotta voivat palvella häntä ja tuottaa hänelle kunniaa. (Kun Pyhä
Henki tulee, s. 80.)
”Te ette itse omista itseänne”, sanoo innoitettu apostoli, ”sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta.Tuottakaa siis ruumillanne Jumalalle kunniaa!” (1. Kor. 6:19, 20).Tehdäksenne tämän, osoittakaa lujuudessa oikeaa
tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä. (Kun Pyhä Henki tulee, s. 80.)
Velvollisuutemme on tietää, miten voimme säilyttää ruumiimme parhaassa mahdollisessa kunnossa, ja pyhä
velvollisuutemme on elää sen valon mukaan, jonka Jumala armollisesti on antanut. Jos suljemme silmämme valolta pelätessämme näkevämme tekemämme virheet, joita emme halua korjata, syntimme ei vähene vaan lisääntyy.
Jos valo hylätään yhdessä tapauksessa, siitä ei välitetä toisessakaan. (Kun Pyhä Henki tulee, s. 80.)
On aivan yhtä suuri synti rikkoa olemuksemme lakeja kuin rikkoa yhtä kymmenestä käskystä, sillä kummassakin tapauksessa rikomme Jumalan lakia. Emme voi rakastaa Herraa kaikesta sydämestämme, mielestämme, sielustamme ja voimastamme, jos samanaikaisesti rakastamme mielitekojamme paljon enemmän kuin rakastamme
Jumalaa. Päivittäin vähennämme voimaamme kirkastaa Jumalaa, kun hän pyytää meiltä kaikkea voimaamme ja
kaikkea mieltämme. Väärillä tavoillamme heikennämme otettamme elämästä, ja kuitenkin tunnustamme olevamme Kristuksen seuraajia, jotka valmistautuvat kuolemattomuutta varten. (Kun Pyhä Henki tulee, s. 80.)
Kun tunnontarkasti pitäydymme Raamattuun, siitä koituu sekä sisimpämme että ruumiimme siunaus. Hengen
hedelmää ei ole ainoastaan rakkaus, ilo ja rauha, vaan myös itsehillintä. Meitä on kielletty saastuttamasta ruumistamme, sillä se on Pyhän Hengen temppeli. Danielin elämä osoittaa, että uskonnollisten periaatteiden avulla nuoret miehet voivat saada voiton lihansa haluista ja pysyä uskollisina Jumalan vaatimuksille, vaikka heidän täytyisi
tehdä suuria uhrauksia. Mitä jos Daniel olisi tehnyt jonkinlaisen kompromissin noiden jumalattomien virkamiesten kanssa? Mitä jos hän olisi antanut periksi ja suostunut syömään ja juomaan kuten babylonialaisilla oli tapana?
Tuo yksi väärä valinta olisi varmasti johtanut toisiin vääriin valintoihin, sillä hänen yhteytensä taivaaseen olisi
katkennut, ja kiusaukset olisivat saaneet hänet täysin valtaansa. Koska hän kuitenkin riippui kiinni Jumalassa horjumattoman uskon voimalla, profeetallisen hengen voima laskeutui hänen ylleen. Samalla kun hän sai ihmisiltä
opetusta hovin velvollisuuksista, Jumala opetti häntä tulkitsemaan tulevien aikojen salaisuuksia. (Testimonies for
the Church, osa 4, s. 570.)
Tutkikaa tarkoin sydämiänne ja seuratkaa elämässänne erehtymätöntä Esikuvaa, niin kaikki on kohdallanne
hyvin. Säilyttäkää puhdas omatunto Jumalan edessä. Kirkastakaa kaikessa, mitä teette, hänen nimeään. Luopukaa
itsekkyydestänne ja itserakkaudestanne. (Kun Pyhä Henki tulee, s. 80.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten
• Millä elämän alueilla sinä tarvitset enemmän itsehillintää? Tee asioista lista ja esitä ne Jumalalle. Vetoa hänen
lupauksiinsa voitosta ja ylistä häntä jo etukäteen siitä voitosta, jonka hän tulee antamaan.
• Tunnetko jonkun muun, joka tarvitsee enemmän itsehillintää? Vietä aikaa rukouksessa ja vetoa Jumalan lu
pauksiin myös tämän ihmisen puolesta.
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11. päivä – Hengessä vaeltaminen
Ehdotus päätössapatin ohjelmarungoksi

Päätössapatin tulisi olla suurta ilojuhlaa siitä, mitä Jumala on tehnyt teille ja seurakunnallenne
kymmenen rukouksen päivän aikana. Suunnitelkaa päivä niin, että voitte juhlia Jumalan hyvyyttä ja mahtavaa voimaa. Miettikää, kuinka olette saaneet kokea Pyhän Hengen vuodatusta
viimeisen kymmenen päivän aikana.Tänä sapattina on mahdollisuus riemuita siitä, mitä hän on
tehnyt, mitä hän parhaillaan tekee ja mitä hän tulee tekemään.
Teemateksti: Ef. 5:1, 2, 8–21.
Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. – –
Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden,
oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää osallistuko
pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää.Tuokaa ne päivänvaloon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on
häpeällistä sanoakin, mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Sen
vuoksi sanotaankin: – Herää, sinä joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva! Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä
aika on paha. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä
seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä
lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herraamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen. (Ef. 5:1, 2, 8–21.)
Jokaisen seurakunnan tarpeet ovat ainutlaatuisia, joten laatikaa yhteistyössä seurakuntanne johtajien kanssa
oman seurakuntanne tarpeisiin sopiva suunnitelma.Tässä kuitenkin joitakin ehdotuksia, joita voi ottaa mukaan
päätössapatin jumalanpalvelusohjelmaan:
➢ Raamatun opetusta Efesolaiskirjeen 5. luvun pohjalta:Tämä voi olla saarna tai kirjeestä voidaan lukea pätkiä
johdantona todistuspuheenvuoroihin siitä, miten Jumalan on toiminut kymmenen rukouksen päivän aikana.
➢ Todistuksia: Varatkaa riittävästi aikaa rukousvastauksista kertoville todistuksille. Niillä, jotka ovat osallistuneet
kymmeneen rukouksen päivään, pitäisi olla useita kertomuksia, jotka he voivat jakaa seurakunnan kanssa. Pitäkää
todistuspuheenvuorot kuitenkin lyhyinä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua. Muillakin voi olla kerrottavaa.
Saattaisi olla hyvä pyytää etukäteen muutamaa henkilöä valmistamaan todistuspuheenvuoron valmiiksi.Tämän
lisäksi sana voi olla myös vapaa.
➢ Rukoushetki: Kutsukaa koko seurakunta yhtymään yhteiseen rukoukseen. Joku voi johtaa seurakuntaa interaktiiviseen rukoukseen samalla tyylillä, jota olette käyttäneet menneellä viikolla. Voitte vaikka rukoilla koko Galatalaiskirjeen 5. luvun läpi yhdessä. Voitte tehdä tämän joko pienryhmissä tai kaikki yhdessä.Toinen vaihtoehto
voisi olla, että jumalanpalvelustilaisuudessa otetaan useassa eri kohdassa erilaisia rukouksia: pienryhmissä, yksin,
yhdessä, hiljaa mielessä jne. Rukoilkaa niiden raamatunpaikkojen sanoin, jotka ovat siunanneet teitä.
➢ Laulu:Tänään on lupa riemuita kaikesta siitä, mitä Jumala on tehnyt, ja mikä olisi parempi tapa riemun ilmaisuun kuin musiikki. Jos jokin laulu on muodostunut mottolauluksi ryhmällenne, laulakaa sama laulu koko seurakunnan kanssa.
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➢ Tulevaisuuden suunnitelmat: Jos Jumala on kymmenen rukouksen päivän aikana ilmaissut johdatustaan siihen, että aloittaisit jonkin uuden tai erityisen tavan, jolla voisit tavoittaa ja koskettaa ihmisiä Herralle, anna seurakuntaperheesi tietää suunnitelmista ja kutsu heitä osallistumaan ja rukoilemaan työn puolesta.
➢ Lapset/Nuoret: Aiheeseen sopisi varmasti rukousta käsittelevä lastenkertomus. Jos rukouskokouksiin osallistui
myös lapsia tai nuoria, anna heillekin mahdollisuus todistaa tai johtaa rukoushetkessä.
➢ Joustavuutta: Muistakaa olla suunnitelmissanne joustavia, jotta voitte seurata Pyhän Hengen johdatusta koko
jumalanpalveluksen ajan.
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Rukousyö
Koko yön kestävä rukouskokous 10. päivän päätteeksi

Miksi yöllinen rukouskokous?
Siinä, että valvoo koko yön tai puoli yötä rukoillen, ei ole mitään pyhää.Tämä on kuitenkin usein ainoa aika, jolloin työntäyteisillä ihmisillä ei ole kiire. Uskomme, ettei tarkoituksenanne ole valvoa koko yötä, vaan rukoilla niin
pitkään kuin on tarpeen ja niin kauan kunnes olette rukoilleet kaikkien niiden asioiden puolesta, jotka ovat sydämellänne. Ehdotuksemme on, että yörukouskokouksessa olisi useampi johtaja. Muistakaa pitää taukoja. Johtaja
voi tunnustella ilmapiiriä ja aistia sen, milloin tauko on paikallaan ja milloin voidaan siirtyä rukoushetken seuraavaan osioon. Ehdotamme, että pidätte ainakin kymmenen minuutin tauon aina puolentoista tunnin välein. Voitte
myös liittää rukoushetkeenne tiettyjen raamatunpaikkojen lukemista. Kenties haluatte sisällyttää ohjelmaanne
kaikki alla ehdotetut asiat tai vain osan niistä. Harkitkaa, mitä on parasta juuri teidän ryhmällenne. Ehdotetun
ohjelmarungon järjestystä voi myös vapaasti muuttaa.

Tässä 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 rukouksenne. Varatkaa aikaa jokaisen henkilökohtaiselle, omassa mielessä tapahtuvalle
synnintunnustukselle sekä yhteiselle synnintunnustukselle. Rohkaiskaa ihmisiä tunnustamaan omat henkilökohtaiset syntinsä suoraan Jumalalle ja tunnustamaan vain julkiset syntinsä julkisesti. Voimme lukea
Dan. 9:1–19, kuinka Daniel esirukoili Jumalan kansan puolesta ja julkisesti tunnusti sen synnit. Voitte rukoillessanne tunnustaa julkisesti seurakuntanne syntejä.
➢ Rukoilkaa rukouskokouksessa läsnä olevien ihmisten tarpeitten puolesta. Niin monilla
ihmisillä on kärsimystä. Niin monet ovat rukouksen tarpeessa. Jos tunnette myös jonkun muun, joka on
suuressa rukouksen tarpeessa, rukoilkaa hänenkin puolestaan. Muodostakaa piiri, joka 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.Tulette hämmästymään sitä, kuinka moni
on rukouksen tarpeessa.
➢ Jakakaa ryhmä kahtia. Naiset voivat rukoilla toisessa huoneessa ja miehet toisessa. Naisilla on naisjohtaja ja miehillä mies. Usein henkilökohtaisia tarpeita ei pysty jakamaan kaikkien kanssa. Joskus on helpompaa kertoa omista tarpeistaan vain omaa sukupuolta oleville. Palatkaa sitten takaisin yhdeksi ryhmäksi.
➢ Rukoilkaa alla olevien rukousaiheiden ja -kohteiden puolesta.
➢ Rukoilkaa niiden seitsemän henkilön puolesta, joita olette muistaneet kuluneiden kymmenen
päivän aikana.
➢ Valitkaa raamatunpaikka, jonka jakeisiin vedoten voitte rukoilla.
➢ Päättäkää rukouskokous samalla tavalla kuin aloitittekin eli ylistys- ja kiitoshetkellä.

Rukousaiheita ja -kohteita
➢ Rukoilkaa San Antoniossa pidettävän pääkonferenssin 60. yleiskokouksen puolesta, rukoilkaa edustajien puolesta sekä kokouksissa tehtävien päätösten puolesta. Rukoilkaa, että
edustajat voisivat pysyä Kristuksessa ja olla kokonaan antautuneita hänelle. Rukoilkaa Pyhän Hengen johdatusta jokaiselle päätökselle.
Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä
Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Jaak. 1:5.
Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Gal. 2:20.
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Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.Tämä Puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Joh. 14:16, 17.
➢ Rukoilkaa, että hengellinen herätys ja uudistus voisi tulla tärkeäksi seurakunnassa, piirikunnassa, unionissa, kaikissa laitoksissa, osastoissa sekä pääkonferenssissa. Muistakaa
777-rukousaloite, jossa pyydämme Pyhän Hengen syyssateiden vuodatusta.
Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne ennusunia. Myös orjiin ja orjattariin minä
vuodatan henkeni noina päivinä. Joel 3:1, 2.
➢ Rukoilkaa, että suurta satoa Jeesuksen puoleen kääntyneitä sen seurauksena, että siementä kylvetään jakamalla Suuri taistelu -kirjaa. Rukoilkaa tämän kirjojenjakoprojektin ja siihen liittyvien toimintojen puolesta.
Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. 2. Kor.
9:6.
➢ Rukoilkaa, että jokainen seurakunnan jäsen saisi taakakseen ihmisten voittamisen Kristukselle ja että he ymmärtäisivät sen, että taivas kehottaa meitä kaikkia Jumalan johdatuksen
alaisina seuraamaan Kristuksen esimerkkiä ja todistamaan henkilökohtaisesta uskostamme.
Silloin hän [Jeesus] sanoi opetuslapsilleen: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” Matt. 9:37, 38.
➢ Rukoilkaa rakastavia suhteita adventistiperheisiin. Rukoilkaa erityisesti sellaisten perheiden puolesta, joilla on vaikeaa tai jotka ovat eron partaalla. Tunnetteko tällaisen perheen?
Nostakaa heitä rukouksessa Jumalan puoleen.
Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä ”rakkaus peittää paljotkin synnit”.
1. Piet. 4:8.
Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14.
Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän
Hengen. Room. 5:5.
➢ Rukoilkaa rakastavia suhteita Jumalan seurakunnan jäsenten kesken.
Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt
Jumalasta ja tuntee Jumalan. 1. Joh. 4:7.
Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä, veljellisessä rakkaudessa,
niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. 1. Piet. 1:22, 23.
➢ Rukoilkaa sydämestä nousevaa kiitollisuutta profetian hengen kirjoituksista. Rukoilkaa,
että ne voitaisiin täysin hyväksyä ajankohtaisina ja tähän päivään sovellettavina teksteinä.
Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat ja jäsenet voisivat lukea niitä säännöllisesti.
Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi.Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi. Joos. 1:8.
➢ Rukoilkaa, että voisimme entisestään korostaa Raamatun ihanaa luomisoppia – sitä että
Herra loi maailmamme kuudessa kirjaimellisessa, peräkkäisessä päivässä.
Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka
Jumala on isistä antanut. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla: näkyvä on
syntynyt näkymättömästä. Hepr. 11:1–3.
➢ Rukoilkaa nuorillemme suojelusta yhä lisääntyviltä maallisilta vaikutteilta. Rukoilkaa,
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että he voisivat keskittää huomionsa Jumalan sanaan ja toisten palvelemiseen. Rukoilkaa nimeltä niiden nuorten puolesta, joiden tiedätte tarvitsevan Jumalan suojelusta.
Kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja
elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. 1.Tim. 4:12.
➢ Rukoilkaa kaikkien kolmentoista osaston ja niihin liitetyn unionin (Lähi-idän ja PohjoisAfrikan unionin) kaupunkimissiota koskevien suunnitelmien ja toimintamuotojen puolesta.
Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä
Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Jaak. 1:5.
➢ Rukoilkaa maailmanlaajuista yksimielisyyttä kaikkiin seurakuntiin ja niiden toimielimiin.
Pyytäkää, että yksimielisyyden pohjana olisi kunnioitus Jumalan sanaa kohtaan, nöyrä ru
kous, Pyhän Hengen voima, kunnioitus seurakunnan menettelytapoja kohtaan sekä täysi sitoutuminen seurakunnan lähetystehtävään. Rukoilkaa elämäämme nöyryyttä, joka yhdistää
meidät alistumaan Jumalan johdatukseen myös niissä prosesseissa, joissa etsimme yksimielisiä päätöksiä seurakuntamme asioihin.
Veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja elämään yksimielisinä. 1. Kor. 1:10.
➢ Rukoilkaa vahvaa yhteistyötä ja yksimielisyyttä seurakunnan ja sitä tukevien eri työmuotojen välille evankelioimistyössä.
Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me
emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän
tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Hepr. 10:24, 25.
➢ Rukoilkaa, että osaisimme luovalla ja raikkaalla tavalla käyttää kaikkia mahdollisia so
siaalisen median kanavia, jotka sopivat ja soveltuvat kolmen enkelin sanoman jakamiseen tämän päivän kiireisten ihmisten kanssa.
Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joh. 15:5.
➢ Rukoilkaa, että Jumala voisi antaa täyden ymmärryksen Kristuksen menettelytavoista (kokonaisvaltaisesta parannustyöstä), jotta seurakunnan jäsenet olisivat valmiita kohtaamaan
ihmisten tarpeita ja seuraamaan Kristuksen esimerkkiä palvellessaan toisia.
Herra on näet antanut meillä tämän käskyn: – Minä panen sinut valoksi kansoille, pelastukseksi maan ääriin
saakka. Ap. t. 13:47.
Jeesus sanoi uudelleen: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät.” Sanot
tuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: ”Ottakaa Pyhä Henki.” Joh. 20:21, 22.
➢ Rukoilkaa, että ne adventistinuoret, jotka käyvät yhteiskunnan ylläpitämiä kouluja, voisivat
saada enemmän hengellistä tukea. Rukoilkaa, että heistä voisi tulla vahvoja lähetystyöntekijöitä, jotka palvelevat toisia maallisissa yliopistoissa ja oppilaitoksissa ympäri koko maailman.
Älä siis häpeä todistaa Herrastamme – –. 2.Tim. 1:8.
Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet,
ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta: julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan
aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen. 2.Tim. 4:1, 2.
➢ Rukoilkaa, että kaikki seurakunnan jäsenet voisivat viettää enemmän aikaa tutkien Raamattua ja rukoillen, jotta Jumala voisi ohjata kansaansa täysin oman tahtonsa eikä meidän
tahtomme mukaan.
Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi
ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen
hyvään kykenevä. 2.Tim. 3:16, 17.
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➢ Rukoilkaa, että into tutkia Danielin kirjaa ja Ilmestyskirjaa kasvaisi. Rukoilkaa, että ihmiset voisivat ymmärtää pyhäkössä tapahtuvan palveluksen ja julistaa sitä kauniina symbolina pelastusprosessista. Rukoilkaa, että julistuksemme keskiössä voisi olla Kristus ja hänen
työnsä meidän puolestamme hänen eläessään maan päällä, kuollessaan ristillä, noustessaan
kuolleista, palvellessaan meitä parhaillaan taivaan kaikkeinpyhimmässä sekä hänen pikainen paluunsa.
Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka
opettaa totuuden sanaa oikein. 2.Tim. 2:15.
Tulemme nyt asian ytimeen: Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen Majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei
ole pystyttänyt ihminen vaan Herra itse. Hepr. 8:1, 2.
➢ Rukoilkaa, että seurakunnan jäsenet ja kaikki laitokset osallistuisivat ja sitoutuisivat yhä
suuremmassa määrin ulospäin suuntautuvaan evankelioimistoimintaan samalla tukien seurakunnan toimintaa.
Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne,
joka on taivaissa. Matt. 5:16.
➢ Rukoilkaa, että voisimme seurakuntana perustaa tuhansia ”vaikutuskeskuksia” [Center
of Influence], erityisesti suuriin kaupunkeihin kaikkialla maailmassa. Rukoilkaa, että nämä
”keskukset” voisivat tuoda ihmisten elämään muutoksen heidän saadessaan kokea Jumalan
totuutta kristillisen palvelun kautta.
Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää
mihinkään: se heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa.Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan
lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille,
jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. Matt. 5:13–16.
➢ Rukoilkaa, että kaikki seurakunnan johtajat maailmanlaajuisesti pysyisivät vakaina hengellisessä ja evankeliumia eteenpäin vievässä näyssään. Anokaa Herralta, että hän suojelisi
pastoreita ja seurakunnan jäseniä menettämästä profeetallista identiteettiään seitsemännen
päivän adventisteina ja Jumalan jäännösseurakuntana aikojen lopussa.
Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan
hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut.
1. Piet. 2:9, 10.
➢ Rukoilkaa, että seurakunnan jäsenet voisivat lukea kristillistä kirjallisuutta enemmän ja
että kirjallisuusevankeliointi voisi nousta uuteen kukoistukseen sekä painettujen että elektronisten materiaalien myötä.
Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. 2. Kor.
9:6.
➢ Rukoilkaa, että seurakunnan jäsenet ja johtajat olisivat kiinnostuneempia tukemaan seitsemännen päivän adventistikouluja ja -oppilaitoksia sekä säilyttämään niissä annetun kasvatuksen ja koulutuksen adventistisena niin sisällöltään kuin painotuksiltaan. Tämä on elintärkeää seurakunnan tulevien työntekijöiden ja lähetystyön kannalta.
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän ei vanhanakaan siltä poikkea. Sananl. 22:6.
➢ Rukoilkaa, että pienryhmätoiminta saisi suurempaa painoarvoa, niin että kaikki seurakunnan jäsenet voisivat henkilökohtaisella todistuksella osallistua julistamaan Jumalan suurta
totuutta näinä viimeisinä päivinä.
– – vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka ky-
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syy, mihin teidän toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti ja säilyttäkää omatuntonne
puhtaana – –. 1. Piet. 3:15, 16.
➢ Rukoilkaa, että jokainen seitsemännen päivän adventistimies, -nainen ja -lapsi ympäri maailman voisi osallistua yhteiseen evankelioimis- ja todistustoimintaan. Rukoilkaa, että Pyhä
Henki voisi antaa meille voiman alistuessamme hänen johdatukseensa elämässämme.
Älä sano, että olet nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä
pelkää ketään, sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Jer. 1:7, 8.
➢ Rukoilkaa, että Jumala nostaisi eturiveihin jumalaapelkääviä, oppivaisia ja nöyriä tulevaisuuden johtajia, jotka tarjoavat Kristus-keskeistä johtajuutta hänen seurakunnalleen, joka
täyttää taivaasta saadun tehtävänsä tässä maailmassa.
Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. 1. Piet. 2:5.
➢ Rukoilkaa, että Kristus voisi tuoda rauhan ja rakkauden seitsemännen päivän adventistiperheisiin ja -koteihin. Rukoilkaa, että hänen läsnäolonsa ajaisi pois kaikenlaisen hyväksikäytön ja stressin hänen vanhurskautensa pyhittävän voiman avulla.
Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne
Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Kol.
3:14, 15.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Itä- ja Keski-Afrikan osaston puolesta
sekä niiden kaupunkien puolesta, joissa kaupunkimissiota toteutetaan: Kinshasan, Kanangan,
Lubumbashin sekä Goman kaupungit Kongon Demokraattisessa Tasavallassa, Dar es Salaam Tansaniassa, Addis
Abeba Etiopiassa, Kampala Ugandassa, Lodwar Keniassa, Kigali Ruandassa, Magara Burundissa sekä Juba EteläSudanissa. Rukoilkaa, että Paholaisen vahvat linnoitukset sortuisivat ja ihmiset pääsisivät luomaan suhteen Kristukseen.
Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät
ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: ” Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!” Room. 10:14, 15.
➢ Kaupunkimissiot [������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
Mission to the Cities���������������������������������������������������
]��������������������������������������������������
. ������������������������������������������������
Rukoilkaa Euro-Aasian osaston puolesta sekä niiden kaupunkien puolesta, joissa kaupunkimissiota toteutetaan: Moskova, Pietari, Novosibirsk, Krasnojarsk sekä Habarovsk Venäjällä; Kiova, Donetsk ja Harkova Ukrainassa; Chisinau
‚ ˘ Moldovassa; Minsk Valkovenäjällä; Rostov-na-Donu Kaukasuksella;Tbilisi Georgiassa; Jerevan Armeniassa sekä Almaty Kazakstanissa. Rukoilkaa
niiden tuhansien evankelioimisaktioiden ja -tapahtumien puolesta, joita parhaillaan toteutetaan.
Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestänne, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille. Kol. 3:23.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Inter-Euroopan osaston puolesta sekä
niiden kaupunkien puolesta, joissa kaupunkimissiota toteutetaan: Geneve Sveitsissä, Praha Tšekin
tasavallassa sekä Wien Itävallassa.Tuokaa rukouksessa Jumalan eteen myös Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan unioni ja
ne 43 kaupunkia, joihin sen alueella on tarkoitus viedä missioita seuraavien neljän viiden vuoden aikana. Rukoilkaa näissä kaupungeissa työskentelevien seurakunnan jäsenten ja työntekijöiden puolesta.
Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy,
mihin teidän toivonne perustuu. 1. Piet. 3:15.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Väli-Amerikan osaston puolesta sekä
niiden kaupunkien puolesta, joita yritetään voittaa Kristukselle: México sekä Mérida Meksikossa;
Caracas sekä Maracaibo Venezuelassa; Bogotá ja Cali Kolumbiassa; Nassau Bahamasaarilla; Belize City Belizessä;
Georgetown Guyanassa; Cayenne Ranskan Guyanassa; Guatemalan kaupunki sekä Quetzaltenango Guatemalassa;
Port-au-Prince Haitilla;Tegucigalpa Hondurasissa; Puerto Rico (koko saari) sekä Santiago de los Caballeros Dominikaanisessa tasavallassa. Rukoilkaa, että seurakunnan jäsenet pystyisivät kehittämään toimintoja, joilla voisivat
saavuttaa nämä suuret kaupungit.
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Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä
Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Jaak. 1:5.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Pohjois-Amerikan osaston puolesta
sen yrittäessä tavoittaa seuraavia kaupunkeja: New Yorkin kaupunki New Yorkin osavaltiossa; Calgary
Kanadassa; Indianapolis Indianan osavaltiossa; St. Louis Missourin osavaltiossa; Seattle Washingtonin osavaltiossa;
San Francisco ja Oakland Kalifornian osavaltiossa;Tampa Floridan osavaltiossa sekä Oklahoman kaupunki Oklahoman osavaltiossa. Rukoilkaa myös Pohjois-Aasian ja Tyynenmeren osaston ja sen työn alla olevien kaupunkien
puolesta:Tokio Japanissa; Daegu ja Daejon Etelä-Koreassa; Wuxi Kiinassa sekä Ulaanbaatar Mongoliassa. Rukoilkaa, että Jumalan Henki voisi toimia voimakkaasti näissä kaupungeissa.
– Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sak. 4:6.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Etelä-Amerikan osaston puolesta sekä
niiden 43 kaupungin puolesta, joihin se on päättänyt keskittää evankelioimistyönsä. Rukoilkaa
myös Etelä-Tyynenmeren osaston puolesta sekä niiden kaupunkien puolesta, joissa on haluttu erityisesti tehdä
työtä asukkaiden voittamiseksi Kristukselle: Sydney Australiassa; Christchurch Uudessa-Seelannissa; Lae PapuaUudessa-Guineassa sekä Apia Samoalla. Rukoilkaa, että Jumala lähettäisi työmiehiä ja siunaisi heidän ponnistuksensa.
Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Joh. 17:18.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Eteläisen Afrikan ja Intian valtameren
osaston puolesta sekä niiden kaupunkien puolesta, joita siellä pyritään voittamaan Kristukselle: Luanda, Saurimo sekä Lubango Angolassa; Antananarivo Madagaskarilla; Lilongwe Malawissa; Maputo
Mosambikissa, Bloemfontein Etelä-Afrikassa; Kitwe Sambiassa sekä Harare Zimbabwessa. Rukoilkaa myös EteläAasian osaston puolesta sekä niiden intialaisten kaupunkien puolesta, jotka yritetään voittaa Kristukselle: Mumbai, Kochi, Bidar, New Delhi, Coimbatore, Surat, Imphal sekä Vijayawada. Rukoilkaa, että Jumalan sana voisi kantaa
hedelmää.
Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille
annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Jes. 55:11.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Etelä-Aasian ja Tyynenmeren osaston
puolesta sekä niiden kaupunkien puolesta, joihin osasto keskittää voimiaan: Metro Manila, Cebu,
Urdaneta ja Davao Filippiineillä, Dhaka Bangladeshissa; Makassar ja Medan Indonesiassa;Yangon Myanmarissa;
Karachi Pakistanissa sekä Kota Kinabalu Malesiassa. Rukoilkaa, että työntekijät voisivat täyttyä Pyhällä Hengellä,
joka antaa heille voiman.
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.
➢ Kaupunkimissiot [Mission to the Cities]. Rukoilkaa Trans-Euroopan osaston puolesta sekä
niiden kaupunkien puolesta, joita siellä yritetään voittaa Kristukselle: Lontoo Englannissa; Zagreb
Kroatiassa;Tallinna Virossa; Dublin Irlannissa; Kööpenhamina Tanskassa; Helsinki Suomessa; Budapest Unkarissa;
Bergen Norjassa; Randstad Hollannissa; Varsova Puolassa; Belgrad Serbiassa sekä Göteborg Ruotsissa. Rukoilkaa,
että ihmisille voisi tulla syvä Jumalan sanan nälkä.
Koittaa aika – sanoo Herra Jumala – jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa,
vaan Herran sanan kuulemisen nälän. Aam. 8:11.
➢ Kaupunkimissiot [�������������������������������������������������������������������������
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Rukoilkaa Länsi- ja Keski-Afrikan osaston puolesta sekä niiden kaupunkien puolesta, joita siellä yritetään voittaa Kristukselle: Lagos Nigeriassa;
Douala Kamerunissa; Calabar ja Abuja Nigeriassa; Accra Ghanassa sekä Lome Togossa. Rukoilkaa, että ihmiset voisivat ymmärtää tarvitsevansa Kristusta ja että he huutaisivat häntä avukseen.
Onhan kirjoitettu: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.” Room. 10:13.
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