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6.–16.1.2016

Kymmenen rukouksen päivää 2016
Esittely

Tervetuloa mukaan Kymmenen rukouksen päivää 2016 -kampanjaan! Kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun 
seurakunta ensimmäisen kerran alkoi viettää kymmentä rukouksen päivää joka vuoden alussa. Jumala on tehnyt 
monia ihmeitä tämän rukoustapahtuman yhteydessä. Pyhä Henki on korjannut ihmissuhteita ja 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, jonka Jumala on luvannut antaa 
niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Lue viime vuoden Kymmenen rukouksen päivää -kampanjaan osallistuneiden 
kokemuksista:

”Pyhän Hengen voima teki työtään seurakunnassamme. Jotkut niistä, jotka ovat jääneet pois seurakunnan tilai-
suuksista, ovat alkaneet uudelleen käydä niissä. Lisäksi jotkut jäsenistämme ovat päättäneet uudelleen sitoutua 
kulkemaan Herran kanssa. Kiitos, ja Jumalan siunausta kaikille.” Joe Kin, Kanundin seitsemännen päivän ad-
ventistien seurakunta, Port Moresby, Papua-Uusi-Guinea

”Jumala on siunannut seurakuntaamme suuresti, kun kokoonnuimme yhdessä rukoilemaan näiden kymmenen 
päivän aikana. Eräs nuori mies ei ollut käynyt kirkossa pitkiin aikoihin. Hänen vaimonsa tuli perjantai-illan ru-
koustilaisuuteen, jossa hän yhdessä ryhmän kanssa rukoili, että hänen miehensä voisi palata seurakunnan yh-
teyteen. Sapattiaamuna mies oli paikalla! Ylistämme Jumalaa siitä, miten hän toimii meidän keskuudessamme!” 
Peggy Casebier, Oregon, USA

”Kymmenen rukouksen päivää toivat herätystä Southendin seitsemännen päivän adventistien seurakuntaan. Per-
jantai-iltojen rukouskokoukset aloitettiin uudelleen, vaikkei niitä enää pitkään aikaan ollut pidetty seurakunnas-
samme. Tämä kymmenen päivän rupeama opetti meille, että voima piilee rukouksessa. Yksimielisyys seurakun-
nan jäsenten kesken lisääntyi, samoin into työskennellä Herralle.” Tafadzwa Katsota, Southendin seitsemännen 
päivän adventtiseurakunta, Zimbabwe

”Me pidimme kymmenen rukouksen päivää 1.–10. tammikuuta. Pastorimme Bill McClendon rukoili varjelusta 
jokaiselle rukouslistalle olevalle ihmiselle. Tuona päivänä, 7. tammikuuta, olin liikenteessä matkalla töihin. Kes-
kimmäisellä kaistalla ajanut auto luisui äkillisesti lumisella ja sohjoisella kaistalla ja alkoi pyöriä ympäri, kunnes 
lopulta pysähtyi minun kaistalleni, nokka minun autooni päin osoittaen. Auto pysähtyi vajaan puolen metrin pää-
hän omastani. Sanoin: ’Kiitos Jeesus!’ Autoa ajanut mies näki kasvoni, käänsi sitten autonsa ja ajoi pois. Perässäni 
ajaneen hinausauton kuljettaja oli ollut varma, että nyt hän saa asiakkaita, vaan eipä saanutkaan! Soitin pastoril-
lemme kirkolle ja kerroin, mitä minulle oli tapahtunut. Jumala on meidän kanssamme kaiken aikaa. Sain kokea 
tämän henkilökohtaisesti ja tulen uskomaan sen aina.” Charmaine Ridgel, Ellicott City, Maryland, USA

”Olen kiitollinen taivaalliselle Isällemme. Hän teki jotakin aivan erityistä. Minulla on 10-vuotias nuorempi veli, 
jolla on ongelmia sydämen kanssa. Lääkärit päättivät, että hänet piti lähettää sydänleikkaukseen Intiaan. Kun 
aloin rukoilla veljeni puolesta, hän toipui leikkauksesta muutamassa päivässä. Lääkärit olivat arvioineet, että hä-
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nen toipumiseensa menisi pari viikkoa. Jumala päätti pelastaa veljeni hengen jälleen kerran, ja huomenna hän 
palaa takaisin kotiin Intiasta. Odotan yhä, että suuria asioita tapahtuu jäljellä olevien rukouspäivien aikana.” Yoel 
Asaph, Mwanza, Tansania

Rukousteemamme: Kristuksessa pysyminen — Yltäkylläisempi elämä
Tämän Kymmenen rukouksen päivää 2016 -kampanjan aikana rukoilemme, että Pyhä Henki opettaisi meille, 
miten me voimme pysyä Kristuksessa ja saada yltäkylläisemmän elämän. Apostoli Paavali haastaa uskovat antau-
tumaan Hengen täytettäviksi (ks. Ef. 5:18), että tämä ”sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja 
voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on 
elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken le-
veyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin 
Jumalan koko täyteys valtaa teidät.” (Ef. 3:16–19.)
 ”’Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.’ Pysyminen Kristuksessa merkitsee hänen Henkensä alituista vas-
taanottamista, elämää, joka ehdoitta on annettu hänen palvelukseensa. Ihmisen ja Jumalan välistä yhteyttä ei mi-
kään saa koskaan katkaista. Kuten oksa jatkuvasti imee voimaa elävästä viinipuusta, niin meidänkin on pysyttävä 
Kristuksessa ja saatava häneltä uskon kautta hänen oman luonteensa voimaa ja täyteyttä.” (Ellen White, Alfa ja 
omega, osa 5, s. 228, 229.)
 ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä” on mahdollista, eikä tätä kutsua olisi annettu, jos se ei olisi mahdol-
lista. 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: ”[S]itä 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.) (Ellen White, In 
Heavenly Places, s. 55.)
 Me tarvitsemme Pyhää Henkeä päivittäiseen elämäämme, jotta voisimme pysyä Kristuksessa ja saada yltäkyl-
läisemmän elämän, ja jakaa siitä Jumalan eksyneille pojille ja tyttärille. Näiden kymmenen päivän aikana haluai-
simme käyttää aikaa sen pohtimiseen, miksi ja miten meidän tulee pysyä Kristuksessa, ja millaisia seurauksia sillä 
on meihin ja toisiin ihmisiin. Rukoilkaamme yhdessä, että Jumala opettaisi meille, mikä on ”tämä kaikille kansoil-
le ilmaistava salaisuus: Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo” (Kol. 1:27).

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. Ette tarvitse pia-
nosäestystä; säestyksetön laulumusiikki toimii hyvin.
• Sen sijaan, että käyttäisitte kallisarvoista aikaa rukousaiheista keskustellen, yksinkertaisesti rukoilkaa asiat ää-
neen. Toiset voivat yhtyä rukouksiinne ja vedota Raamatun lupauksiin tarpeittenne täyttämiseksi.

Lupauksiin vetoaminen
Jumala on antanut meille sanassaan monia 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 va-
litamme omia olosuhteitamme. Tämä ei ole rukouksen tarkoitus. Rukouksen on tarkoitus vahvistaa uskoamme. 
Siksi rohkaisemme sinua vetoamaan Jumalan lupauksiin rukoushetkessäsi. Ne auttavat sinua siirtämään katseesi 
pois itsestäsi ja omista heikkouksistasi 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 kuvi-
tella.” (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; kol-
kuttakaa, niin teille avataan.’” (Ellen White, Kristuksen vertaukset, s. 102.)
 Kuinka voit vedota hänen lupauksiinsa? Jos esimerkiksi pyydät rauhaa, voit vedota Joh. 14:27 ja sanoa: ”Juma-
la, 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.” Kiitä Herraa siitä, 
että hän antaa sinulle rauhansa, vaikka et ehkä koekaan sitä välittömästi juuri tuolla hetkellä.
 Olemme laatineet oman ”Lupauksia, joihin voit rukouksessa vedota” -sivun. Se sisältää eri Raamatun lupauksia, 
joihin voit vedota. Pidä listaa lähelläsi, kun rukoilet. Vetoa Jumalan lupauksiin sekä yksityisissä että julkisesti esit-
tämissäsi rukouksissa.
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Paasto
Rohkaisemme sinua pitämään ns. Danielin paaston näiden kymmenen päivän aikana. Vuoden aloittaminen ru
kouksella ja paastolla on mahtava tapa pyhittää elämämme Jumalalle koko tulevaksi vuodeksi. Ellen White neu-
voo meitä: ”Nyt ja tästä eteenpäin aina ajan loppuun saakka Jumalan kansan tulisi olla entistä hartaampi ja entis-
tä enemmän hereillä. Heidän ei tulisi luottaa omaan viisauteensa, vaan Johtajansa viisauteen. Heidän tulisi varata 
tiettyjä päiviä paastoamista ja rukousta varten. Ruoasta ei tarvitse välttämättä kokonaan kieltäytyä, vaan ihmiset 
voisivat syödä niukasti hyvin yksinkertaista ruokaa.” (Ellen White, Counsels on Diet and Food, s. 188, 189.)
 Tiedämme, että Daniel söi vain hedelmiä ja kasviksia kymmenen päivän ajan. Kannustamme sinua ottamaan 
hyvin yksinkertaisen ruokavalion käyttöösi näiden kymmenen päivän ajaksi. Ruokavalio, jossa jätetään pois so-
keri, pitkälle käsitellyt ja jalostetut ruoat sekä virvoitusjuomat, voi hyödyttää meitä monella tasolla. Ensinnäkin, 
yksinkertainen ateria vaatii vähemmän valmistusaikaa, mikä jättää meille enemmän aikaa Herran kanssa. Toiseksi, 
mitä yksinkertaisempi ruokavaliomme on, sitä helpompaa vatsallemme on sulattaa ruoka ja näin ajatuksemme 
säilyvät kirkkaampina. Me kaikki tiedämme, että sokeri hämärtää otsalohkon eli ajattelumme keskuksen toimin-
taa. Jos haluamme kirkkaamman mielen, joka pystyy paremmin kuulemaan Jumalan äänen, ja jos haluamme pääs-
tä lähemmäksi häntä, meidän tulee varmistua siitä, ettei ruokavaliomme ole tälle esteenä.
 Meille on annettu ohje: ”Vaalikaa tarkoin rukous, raamatuntutkistelu ja itsetutkiskeluhetkiänne.” (Ellen White, 
Gospel Workers, s. 100.) Sen lisäksi, että paastoaminen antaa meille kirkkaammat ajatukset, se auttaa meitä tutki-
maan omaa sydäntämme.
 Paastoaminen ei tarkoita ainoastaan sitä, että kieltäydymme ruoasta. Rohkaisemme paastoamaan myös televi-
sion ja elokuvien katselusta, tietokonepeleistä, jopa Facebookista ja YouTube-videoista. Joskus asiat, jotka eivät 
itsessään ole pahoja, kuten Facebook ja YouTube, voivat viedä paljon aikaamme. Jätä kaikki mahdollinen turha 
pois, jotta sinulle jäisi enemmän aikaa Herran kanssa vietettäväksi.
 Paastossa on kyse siitä, että vältämme kaikkea sellaista, mikä estää meitä pyrkimästä lähemmäksi Jumalaa 
rukouksen ja raamatuntutkistelun kautta. Meitä neuvotaan, että ”todellisen paaston ja rukouksen henki on sellai-
nen, joka taivuttaa mielemme, sydämemme ja tahtomme Jumalan puoleen” (Seventh-day Adventist Bible Com-
mentary, osa 4, s. 1148).
 Paasto ei ole mikään nopea tapa saada Jumalaa tekemään ihmeitä. Paastossa on kyse siitä, että me itse nöyr-
rymme niin, että Jumala voi tehdä työtään meissä ja meidän kauttamme.
 ”Tiettyjä tarkoitusperiä varten paasto ja rukous ovat suositeltavia ja tarkoituksenmukaisia. Jumalan kädessä ne 
ovat keino puhdistaa sydän ja saada vastaanottavainen mieli. Me saamme rukousvastauksia, koska nöyrrymme 
Jumalan edessä.” (Ellen White, Medical Ministry, s. 283.)
 Nöyrtykäämme Jumalan edessä ja etsikäämme häntä koko sydämellämme, mielellämme ja voimallamme. Pyr-
kikäämme häntä lähelle rukouksen ja paaston kautta, niin hän tulee meitä lähelle.

Pyhä Henki
Pyydä Pyhää Henkeä paljastamaan, kuinka ja mitä sinun tulisi rukoilla kunkin ihmisen kohdalla ja kussakin tilan-
teessa. Raamatussa meille kerrotaan, ettemme itse edes tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja että Pyhä Henki rukoi-
lee 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 ni-
messä, liittyy juuri tähän hellittämättömyyteen Jumalan puolelta lupaus, että hän aikoo juuri vastata rukoukseem-
me tekemällä ’monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä anomme tai ymmärrämme’ (Ef. 3:20).”(Ellen White, 
Kristuksen vertaukset, s. 102.)

Usko
Meille kerrotaan profetian hengen kautta, että ”rukous ja usko saavat aikaan asioita, joihin mikään muu mahti 
maailmassa ei kykene.” (Ellen White, Suuren Lääkärin seuraajana, s. 426.) Meitä kannustetaan myös rukoile-
maan 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 tulee tulla 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 saastas-
ta. Teidän etuoikeutenne on osoittaa Jumalan lupaukset tosiksi. – – Meidän tulee uskoa Jumalan sanaan; sillä luon-
ne testataan siinä, että rakennumme kaikkein pyhimmässä uskossa. Jumalan sanassa meillä on varma vakuus. Tei-
dän 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 alen-
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tuu käyttämään meitä 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 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.)
 Meille kerrotaan myös, että me ”voimme anoa – – jokaista hänen lupaamaansa lahjaa. Sitten meidän on uskot-
tava 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
Kannustamme sinua rukoilemaan näiden kymmenen päivän aikana erityisellä tavalla seitsemän ihmisen puoles-
ta, joiden haluaisit kokevan yltäkylläisempää elämää. He voivat olla sukulaisia, ystäviä, työtovereita, naapureita tai 
tuttavia. Vietä hetki aikaa Jumalan kanssa ja kysy, kenen puolesta hän haluaisi sinun rukoilevan. Pyydä häntä anta-
maan nämä ihmiset oikein sydämesi taakaksi.
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1. päivä – Suurin tarpeemme: Pyhä Henki
”Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän 
Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” (Luuk. 
11:13.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys (n. 10 min.)
 • Aloittakaa rukoushetkenne ylistämällä Jumalaa siitä, kuka hän on. Ylistäkää häntä hänen rakkaudestaan, 

viisaudestaan, pyhyydestään jne.
 • Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän opettaa teitä pysymään hänessä.
 • Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän on enemmän kuin halukas antamaan teille mitä suurimman lahjan: Pyhän 

Hengen.

Synnintunnustus ja voitto synnistä (n. 5 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille omat syntinne, jotka teidän tulee mielessänne tunnustaa hänelle. Vedot-

kaa Jeesuksen voittoon noiden syntien osalta.
 • Pyytäkää Jumalalta anteeksi sitä, ettette ole arvostaneet Pyhän Hengen lahjaa tarpeeksi. Pyytäkää häntä an-

tamaan teille Pyhän Hengen nälkä ja jano.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän antaa teille anteeksi kuten 1. Joh. 1:9 vakuuttaa.

Pyynnöt ja esirukoukset (n. 35 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa paljastamaan enemmän omaa luonnettaan teille, jotta voitte tuntea hänet paremmin.
 • Pyytäkää Jumalalta, että hän antaisi teille halun täyttyä Pyhällä Hengellä.
 • Rukoilkaa, että perheenne jäsenet ja ystävänne tulisivat myös tuntemaan Pyhän Hengen tarpeensa.
 • Onko sydämessänne jotakin sellaista, joka estää Pyhän Hengen pääsyn sinne? Kertokaa noista asioista Ju-

malalle.
 • Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat (niin paikallisseurakunnan pastori kuin piirikunnan, unionin, osaston 

ja pääkonferenssin johtajatkin) näkisivät Pyhän Hengen tarpeensa omassa elämässään.
 • Rukoilkaa, että seurakunnassa voisi vallita yksimielisyys niin totuudessa kuin hengessäkin.
 • Rukoilkaa, että seurakunnissa, piirikunnissa, unioneissa, osastoissa ja pääkonferenssissa voitaisiin keskittyä 

ja panostaa entistä enemmän herätykseen ja hengelliseen uudistumiseen. Kiinnittäkää huomionne siihen, 
miten herätys ja uudistuminen vaikuttaisivat teihin henkilökohtaisesti ja miten ne vaikuttaisivat perhee-
seenne, seurakuntaanne ja yhteisöönne. Rukoilkaa, että ihmiset haluaisivat osallistua yhteiseen rukoukseen 
kannustavaan, pääkonferenssilta tulleeseen ”United in Prayer” -aloitteeseen pyytämällä Pyhän Hengen myö-
häissateita ja Joelin kirjassa (luku 3), Hoosean kirjassa (luku 6) ja Apostolien teoissa (luku 2) kuvattujen 
ennustusten täyttymistä.

 • Rukoilkaa, että jokainen seurakunnan jäsen saisi sydämensä taakaksi ihmisten voittamisen Kristukselle. Ru-
koilkaa, että jokainen voisi ymmärtää, että taivas pyytää meitä kaikkia seuraamaan Kristuksen jalanjäljissä 
niin, että Jumalan ohjauksen alla jaamme henkilökohtaisesta uskostamme.

 • Rukoilkaa, että alkaisimme enemmän korostaa henkilökohtaisen päivittäisen Raamatun lukemisen tärkeyt-

6.–16.1.2016
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tä. Rukoilkaa, että voisimme niin yksilöinä kuin seurakuntanakin lukea ja noudattaa lukemaamme, esimer-
kiksi pääkonferenssilta tulleen ”Believe His Prophets” -aloitteen puitteissa, jossa korostetaan Raamatun ja 
profe tian hengen kirjoitusten lukemista ja tutkimista.

 • Kaupunkimissiot (Mission to the Cities). Rukoilkaa Länsi- ja Keski-Afrikan osaston puolesta sekä niiden 
kaupunkien puolesta, joita siellä yritetään voittaa Kristukselle: Lagos, Douala, Kalabar,  Accra,  Abuja ja Lome. 
Rukoilkaa myös Etelä-Aasian osaston puolesta ja niiden Intian kaupunkien puolesta, joita yritetään voittaa 
Kristukselle: Mumbai, Kochi, Bidar, New Delhi, Coimbatore, Surat, Imphal ja Vijayawada. Rukoilkaa, että Ju-
malan sana voisi kantaa hedelmää.

 • Rukoilkaa, että ne seitsemän (tai useampi) ihmistä, jotka ovat rukouslistallanne, näkisivät tarpeensa ja voisi-
vat avata sydämensä Pyhälle Hengelle.

 • Rukoilkaa henkilökohtaisten tarpeittenne ja muiden sydämellänne olevien asioiden puolesta.

Kiittäminen (n. 10 min.)
 • Kiittäkää Jumalaa hänen Pyhän Hengen lahjastaan!
 • Kiittäkää Jumalaa niistä tavoista, joilla Pyhä Henki on tehnyt työtään sydämessänne.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, miten hän tulee pelastamaan ihmisiä valtakuntaansa näiden kymmenen rukouksen 

päivän aikana.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voit-
te laulaa myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Suurin tarpeemme: Pyhä Henki

”Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille ava-
taan. Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellai-
nen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa? Tai skorpionin, kun hän pyytää munaa? 
Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne pal-
jon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” Luuk. 11:9–13.

Tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa. Sinussa ja Jumalan laumassa on sellaista itseriittoisuutta, joka tulee murtaa. 
Jumalan Henki on hyvin vakuuttava voima. Kun seurakunta saa tätä henkeä, sen hengellisessä tehokkuudessa ta-
pahtuu merkittävä muutos. Herra Jumala on kyllä valmis antamaan, mutta monetkaan eivät ymmärrä, että heidän 
tulisi ottaa vastaan. He ovat heikkoja, vaikka voisivat olla vahvoja; voimattomia, vaikka voisivat olla voimakkaita 
vastaanottamalla Pyhän Hengen. Heidän valonsa on himmeää. Herätelkää heitä heidän itseriittoisesta, omavan-
hurskaasta tilastaan. (Testimonies to Southern Africa, s. 69.)
 Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla 
luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on vääräs-
sä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. (Joh. 16:7, 8.)
 Me tarvitsemme Pyhän Hengen pehmittävää, taivuttelevaa ja jalostavaa vaikutusta muovaamaan luonnettam-
me ja vangitsemaan kaikki ajatuksemme kuuliaisiksi Kristukselle. Pyhä Henki auttaa meitä voittamaan ja johdat-
taa meidät, kuten Marian, istumaan Jeesuksen jalkojen juureen, jossa voimme oppia hänen sydämensä lempeyttä 
ja nöyryyttä. Meidän tulee olla Pyhän Hengen pyhittämiä päivän jokaisena tuntina, ettei vihollinen saa meitä pau-
loihinsa ja ettemme joudu vaaraan. (God’s Amazing Grace, s. 203.)
 Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, 
vaan puhuu sen minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille 
ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän 
teille ilmoittaa. (Joh. 16:13–15.)
 Todellisen jumalisuuden elpyminen keskuudessamme on suurin ja kiireellisin kaikista tarpeistamme. Tähän 
pyrkimisen pitäisi olla ensimmäinen tehtävämme. Herran siunauksen saamiseksi on nähtävä vakavaa vaivaa, ei 
siksi että Herra olisi haluton antamaan meille siunaustaan, vaan koska me olemme valmistautumattomia otta-
maan sitä vastaan. Taivaallinen Isämme on halukkaampi antamaan Pyhän Henkensä niille, jotka häntä pyytävät, 
kuin maalliset vanhemmat ovat halukkaita antamaan lapsilleen hyviä lahjoja. Mutta meidän tehtävämme on syn-
nintunnustuksen, nöyrtymisen, katumuksen ja hartaan rukouksen avulla täyttää ne ehdot, joilla Jumala on luvan-
nut suoda meille siunauksensa. Herätystä voidaan odottaa ainoastaan vastauksena rukoukseen. Niin kauan kuin 
ihmiset ovat vailla Jumalan Pyhää Henkeä, he eivät osaa arvostaa Jumalan sanan saarnaamista. Mutta kun Hengen 
voima koskettaa heidän sydäntään, silloin saarnalla on vaikutusta. Jumalan sanan opetusten ohjaamina, Jumalan 
Hengen ilmenemisen vaikutuksesta, tervettä arvostelukykyä harjoittamalla ne, jotka käyvät kokouksissamme, saa-
vat arvokkaan kokemuksen ja palaavat koteihinsa valmiina vaikuttamaan terveellisesti ympärillään oleviin. (Kun 
Pyhä Henki tulee, s. 284.)
 Pyhän Hengen odotetaan laskeutuvan seurakunnan päälle tulevaisuudessa, mutta seurakunnan etuoikeus on 
saada se nyt. Tavoitelkaa sitä, rukoilkaa sitä, uskokaa siihen. Meidän täytyy saada se, ja taivas odottaa saadakseen 
antaa sen. (Turvassa kriisin keskellä, s. 126.)
 Kristus on luvannut seurakunnalleen Pyhän Hengen lahjan, ja tämä lupaus kuuluu meille yhtä hyvin kuin 
ensimmäisille opetuslapsillekin. Mutta se on annettu ehdoilla, kuten kaikki muutkin lupaukset. Monet uskovat 
tämän lupauksen ja tunnustavat omistavansa sen itselleen, he puhuvat Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä, mutta se 
ei heitä hyödytä. He eivät alista sieluaan Jumalan voiman ohjattavaksi ja hallittavaksi. Me emme voi käyttää Pyhää 
Henkeä. Hengen on käytettävä meitä. Pyhän Hengen välityksellä Jumala vaikuttaa kansassaan ”sekä tahtomisen 
että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi” (Fil. 2:13). Mutta monet eivät alistu tähän vaan he haluavat 
suoriutua omin neuvoin. Sen vuoksi he eivät saa tätä taivaallista lahjaa. Henki annetaan vain niille, jotka nöyrästi 
odottavat Jumalaa saadakseen häneltä armoa ja voimaa. Jumalan voima odottaa heidän pyyntöään ja vastaanotta-
mistaan. Kun tämä luvattu siunaus uskossa omistetaan, se tuo kaikki muut siunaukset mukanaan. (Alfa ja omega, 
osa 5, s. 224, 225.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten:
1. Tämän päivän tekstissämme (Luuk. 11:13) aivan jakeen lopussa esiintyvä sana ”pyytää” (kreikaksi: aiteō) on 
jatkuvaa tekemistä ilmaisevassa verbimuodossa. Miksi luulette Jeesuksen käyttäneen juuri tätä verbimuotoa?
2. Onko elämässäsi mitään, mikä estäisi sinua pyytämästä Jumalalta päivittäin, että hän lähettäisi Pyhän Hengen 
sydämeesi ja elämääsi? Etkö luovuttaisi noita asioita Jumalalle tänään?
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2. päivä – Suurin lahjamme Jumalalle: oma elämämme
”Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja elä-
väksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla.” (Room. 12:1.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys (n. 10 min.)
 • Aloittakaa rukoushetkenne ylistämällä Jumalaa siitä, kuka hän on. (Hän on uskollinen, kaikkitietävä, oikeu-

denmukainen jne.)
 • Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän on teidänkin kohdallanne odottanut niin pitkään, että antaisitte koko sydä-

menne hänelle.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, ettei hän halua teitä vain osittain, vaan kokonaan kaikkine lahjoinenne ja puuttei-

nenne.
 • Ylistäkää Jumalaa siitä, miten hän opettaa teitä pysymään hänessä.

Synnintunnustus ja voitto synnistä (n. 5 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille, mitkä synnit teidän tulisi tunnustaa julkisesti ja mitkä yksityisesti. Ve-

dotkaa Jumalan synneistänne saamaan voittoon.
 • Pyytäkää Jumalalta anteeksi sitä, jos ette ole luovuttaneet sydäntänne hänelle päivittäin.
 • Pyytäkää Jumalalta anteeksi niitä kertoja, kun olette käyttäneet aikaanne, rahaanne ja lahjojanne vain 

omaksi hyödyksenne ettekä hänelle ja hänen kunniakseen.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän antaa teille anteeksi kuten 1. Joh. 1:9 vakuuttaa.

Pyynnöt ja esirukoukset (n. 35 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa poistamaan elämästänne kaikki, mikä estää teitä luovuttamasta aikaanne, rahaanne, vah-

vuuksianne, kykyjänne, pelkojanne, toiveitanne ja tahtoanne hänelle. Kertokaa hänelle, että haluatte kuulua 
kokonaan Kristukselle.

 • Pyytäkää, että Jumala voisi auttaa teitä rukoilemaan kuten Jeesus teki: ”Älköön toteutuko minun tahtoni, 
vaan sinun. ” (Luuk. 22:42.)

 • Onko elämässänne jotakin, joka estää teitä antamasta koko sydäntänne ja koko elämäänne Jumalalle? Ker-
tokaa hänelle noista asioista. Pyytäkää, että hän antaisi teille tahdon luovuttaa nuo asiat hänelle.

 • Rukoilkaa perheenjäsentenne ja ystävienne puolesta, jotka eivät ole (täysin) antautuneet Kristukselle. Pyy-
täkää Jumalaa antamaan heillekin tahtoa luovuttaa elämänsä hänelle.

 • Rukoilkaa, että paikallisseurakuntanne pastori ja seurakunnan eri portaissa toimivat johtajat voisivat antaa 
koko elämänsä Jumalalle.

 • Rukoilkaa seurakuntamme nuorten puolesta, että he voisivat löytää ilonsa siitä, että luovuttavat elämänsä 
Kristukselle ja seuraavat häntä. Rukoilkaa paikallisseurakuntanne nuorten puolesta nimeltä mainiten.

 • Rukoilkaa, että jokainen seurakunnan johtaja ympäri maailman voisi pitää lujasti ja uskollisesti kiinni seura-
kuntamme hengellisestä ja evankelisesta näkökulmasta. Anokaa Herralta, että hän varjelisi pastoreita ja seu-
rakunnan jäseniä menettämästä profeetallista identiteettiään siitä, keitä me olemme seitsemännen päivän 
adventisteina, Jumalan lopun ajan jäännösseurakuntana.

 • Kaupunkimissio (Mission to the Cities) – Rukoilkaa TransEuroopan osaston puolesta sekä niiden kaupun-
kien puolesta, joita siellä yritetään voittaa Kristukselle: Lontoo, Zagreb, Tallinna, Dublin, Kööpenhamina, 
Helsinki, Budapest, Bergen, Randstad, Varsova, Belgrad ja Göteborg. Rukoilkaa, että ihmisille tulisi valtava 
Jumalan sanan nälkä.

 • Rukoilkaa niiden seitsemän (tai useamman) rukouslistallanne olevan ihmisen puolesta, että he näkisivät 
tarpeensa ja voisivat avata sydämensä Pyhälle Hengelle.

 • Rukoilkaa omien henkilökohtaisten tarpeittenne puolesta.

Kiittäminen (n. 10 min.)
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän vastaa oman tahtonsa mukaan ja omalla ajallaan.

6.–16.1.2016
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 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän on halukas ottamaan syntisen sydämenne ja tekemään sen puhtaaksi ja 
pyhäksi.

 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että Jeesus oli halukas elämään ja kuolemaan, ei itsensä tähden, vaan lähettäjänsä 
tahdon mukaan.

 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän ilmaisee itsensä jollakin aivan erityisellä tavalla teidän elämässänne näiden 
kymmenen rukouksen päivän aikana.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voit-
te laulaa myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Suurin lahjamme Jumalalle: oma elämämme

”Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja elä-
väksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla.” (Room. 12:1.)

Kristus opetti opetuslapsilleen, että jumalallisen huomion antaminen mille tahansa asialle on suhteessa siihen 
asemaan, joka tuolle asialle annettiin Jumalan luomistyön yhteydessä. Jeesus kiinnitti opetuslastensa huomion 
taivaan lintuihin. Ei edes varpunen, hän sanoi, putoa maahan meidän taivaallisen Isämme huomaamatta. Jos ker-
ran Jumala huolehtii pienestä varpusesta, totta kai ne, joiden puolesta Kristus on kuollut, ovat hänen silmissään 
vielä arvokkaampia. Ihmisen arvo, Jumalan määrittelemänä, paljastuu meille Golgatan ristissä. ”Jumala on rakas-
tanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 
vaan saisi iankaikkisen elämän.” Ja eikö Jumala tule tuomitsemaan ne, jotka aiheuttavat kipua ja pettymyksiä niil-
le, joiden puolesta Kristus on antanut elämänsä? Olkoot ihmiset siis tarkkoja siitä, etteivät sanoin tai teoin aiheut-
taisi Jumalan lapsille surua ja murhetta. (The Signs of the Times, 17. marraskuuta, 1898.)
 Kristus antoi täysimääräisen uhrin meidän puolestamme antaessaan itsensä uhrina syntiemme tähden; ja nyt 
hän pyytää meitä antamaan itsemme kokonaan hänelle. Hän pyytää koko sydäntä. Hän ei tyydy vähempään kuin 
jakamattomaan rakkauteemme. ”Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja 
totuudessa.” (The Signs of the Times, 1. helmikuuta, 1899.)
 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.)
 Annoimmepa itsemme Herralle tai emme, me olemme silti hänen omiaan. Te ette omista itseänne; teidät on 
ostettu täydestä hinnasta. Me olemme Herran omia luomisen perusteella ja myös lunastuksen perusteella. Täten 
meillä ei ole oikeutta ajatella, että saamme tehdä niin kuin meitä itseämme huvittaa. Kaikki toimemme ovat Her-
ran omia. Meillä itsellämme ei ole oikeutta mihinkään, ei edes olemassaoloomme. Kaikki rahamme, aikamme ja 
talenttimme kuuluvat Jumalalle. Hän on antanut ne meille lainaksi voidaksemme suorittaa sen työn, jonka hän on 
antanut meille tehtäväksi. Hän on antanut meille määräyksen: ”Käyttäkää näitä parhaanne mukaan, kunnes minä 
palaan.” Luuk. 19:13. (Our High Calling, s. 42.)
 Kristuksen rakkaus sydämessä on se, mitä tarvitsemme. Meidän tulisi ristiinnaulita oma minämme. Kun oma 
tahto on alistettu Kristukselle, todellinen rakkaus alkaa kummuta meistä kuin itsestään. Se ei ole tunne eikä 
mikään mielijohde, vaan pyhittyneen mielen päätös. Se ei ilmene tunteina vaan muutoksena koko sydämessä, 
sisimmässä ja luonteessa. Ne ovat kuolleet itselle, mutta elävät Jumalalle. Meidän Herramme ja Pelastajamme pyy-
tää meitä antamaan itsemme hänelle. Itsemme antaminen Jumalalle on kaikki, mitä hän vaatii meiltä. Annamme 
itsemme hänen käyttöönsä niin kuin hän parhaaksi katsoo. Ennen kuin olemme antautuneet, emme voi työsken-
nellä tyytyväisinä, hyödyllisesti emmekä menestyksekkäästi missään. (Kirje 97, 1898.)
 Näen edessäni tänään niitä, joita tiedän Jumalan voivan käyttää, jos he vain riippuvat kiinni yksin hänessä. – – 
On kunnia saada seurata Vapahtajaa. Tottelemalla niitä ohjeita, joita hän on antanut, voimme valmistautua kohtaa-
maan hänet, kun hän saapuu. Jos pyydät Jumalaa auttamaan sinua voittamaan luonteessasi kaiken sen, mikä ei ole 
Kristuksen kaltaista, Jumala kyllä huolehtii siitä, että olet valmis taivasta varten, jonne ei päästetä minkäänlaista 
syntiä. Ne, jotka päivittäin antavat elämänsä Jeesukselle ja seuraavat häntä oppiakseen tuntemaan hänet, tulevat 
saamaan suuren siunauksen. Kristus antoi elämänsä minun tähteni, ja minun tulee antaa elämäni hänen tähtensä. 
Jos annatte itsenne kokonaan hänelle, teistä tulee voittajia sodassa syntiä vastaan. Herra Jeesus on oleva teidän 
auttajanne, tukenne ja voimanne, jos otatte hänet vastaan ja tottelette häntä. (The Youth’s Instructor, 9. kesäkuu-
ta, 1914.)
 Vertauksessa ei helmeä esitetä lahjana. Kauppias osti sen koko omaisuutensa hinnalla. Monet kummastelevat 
tätä, koska Raamattu puhuu Kristuksesta lahjana. Hän onkin lahja, mutta vain niille, jotka varauksetta antavat 
hänelle itsensä, sielunsa, ruumiinsa ja henkensä. Meidän tulee antaa itsemme Kristukselle ollaksemme aina haluk-
kaat elämään hänelle kaikessa kuuliaisesti. Kaikki, mitä meillä on, kaikki lahjamme ja kykymme, ovat Herran, ja 
ne tulee pyhittää hänen palvelukseensa. Kun me näin annamme itsemme kokonaan Kristukselle, niin hän antaa 
itsensä meille kaikkine taivaan aarteineen. Me saamme omaksemme kallisarvoisen helmen. (Maranata, s. 79.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten:
1. Sinä olet niin kallisarvoinen Jumalan silmissä, että hän teki kaikkensa saadakseen sinut omakseen. Mitä tunteita 
tämä herättää sinussa?
2. Mieti, mitä Jeesus antoi sinun tähtesi, jotta sinä voisit saada taivaan omaksesi. Onko se sen arvoista, että sinä 
voisit antaa itsesi hänelle päivittäin? Eikö kaikkein järkevintä ole toimia juuri näin?
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3. päivä – Kristus meissä
”Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. 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. 2:19, 20.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys (n. 10 min.)
 • Aloittakaa rukoushetki ylistämällä Jumalaa siitä, kuka hän on (millainen hänen luonteensa on). Ylistäkää 

häntä siitä, ettei hän koskaan muutu. Ylistäkää häntä hänen armostaan, uskollisuudestaan jne.
 • Ylistäkää Jumalaa siitä, ettei ole parempaa paikkaa kuin olla hänen rakkautensa keskipisteenä, täysin hänel-

le antautuneena.
 • Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän kutsuu teitä pysymään hänessä.

Synnintunnustus ja voitto synnistä (n. 5 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille, onko elämässänne sellaista syntiä, joka teidän tulisi yksityisesti tunnus-

taa hänelle. Vedotkaa Jeesuksen voittoon noidenkin syntien osalta.
 • Pyytäkää Jumalaa antamaan teille anteeksi ne kerrat, kun ette ole sallineet hänen elää sydämessänne. Pyytä-

kää häntä elämään sydämessänne päivittäin.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän antaa teille anteeksi kuten 1. Joh. 1:9 vakuuttaa.

Pyynnöt ja esirukoukset (n. 35 min.)
 • Voivatko ympärillänne elävät ihmiset nähdä, että Kristus elää teissä? Pyytäkää Jumalaa tulemaan elämäänne 

ja loistamaan teidän kauttanne, jotta toiset voisivat nähdä hänet teissä.
 • Rukoilkaa sukulaistenne ja ystävienne puolesta, jotka eivät ole kiinnittäneet elämäänsä Kristukseen. Rukoil-

kaa, että Hengen hedelmä voisi tulla esiin heidän elämässään.
 • Rukoilkaa, että Jumala antaisi teille uskoa ottaa vastaan Kristuksen vanhurskaus omaksenne.
 • Näkyykö elämässänne jonkinlaista itsekkyyttä? Luovuttakaa nuo elämänne alueet Jumalalle ja pyytäkää, 

että hän tekisi teistä epäitsekkäitä.
 • Rukoilkaa, että saisitte lempeän ja nöyrän sydämen, jotta Kristus voisi pysyä teissä.
 • Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat ja jäsenet todellakin tajuaisivat, miten lähellä ajan loppua me elämme 

ja että Jeesuksen paluu varmasti tapahtuu pian, kuten meille Ilmestyskirjan luvussa 22 on kolmeen kertaan 
ilmoitettu.

 • Rukoilkaa, että voisimme omistaa enemmän aikaamme ikuisille arvoille tutkimalla Raamattua ja rukoile-
malla sallien Jumalan täysin ohjata meitä tahtonsa mukaan. Nämä auttavat meitä pysymään lähellä Jumalaa 
antaen Pyhän Hengen voimalle mahdollisuuden kumota niitä maailmallisia vaikutuksia, jotka uhkaavat Ju-
malan seurakuntaa ja päivittäistä elämäämme.

 • Rukoilkaa, että ihmiset voisivat sydämestään olla kiitollisia profetian hengen kirjoituksista ja täysin hyväk-
syä ne tähän päivään soveltuvina ohjeina. Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat ja jäsenet voisivat lukea kir-
joituksia säännöllisesti.

 • Kaupunkimissiot (Mission to the Cities) – Rukoilkaa EteläAasian–Tyynenmeren osaston puolesta sekä nii-
den kaupunkien puolesta, joihin osasto keskittää voimiaan: Metro Manila, Dhaka, Cebu, Makassar, Yangon, 
Urdaneta, Karachi, Kota Kinabalu, Vavao sekä Medan. Rukoilkaa, että työntekijät voisivat täyttyä Pyhällä 
Hengellä, joka antaa heille voiman.

 • Rukoilkaa niiden seitsemän (tai useamman) rukouslistallanne olevan ihmisen puolesta, että he näkisivät 
tarpeensa ja voisivat avata sydämensä Pyhälle Hengelle.

 • Rukoilkaa omien henkilökohtaisten tarpeittenne puolesta.

Kiittäminen (n. 10 min.)
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että ”sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä” (2. Kor. 4:16). 
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän on halukas tulemaan sydämeemme ja asumaan siellä.

6.–16.1.2016
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 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän on lähettänyt enkeleitä vastaamaan niihin rukouksiin, joita olette jo esittä-
neet tämän alkaneen Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan aikana.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voit-
te laulaa myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Kristus meissä

”Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. 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. 2:19, 20.)

 Miksi olemme niin hitaita ymmärtämään? Miksi emme tarraudu kiinni Jeesukseen ja uskossa ammenna hänestä 
hänen luonteensa voimaa ja täydellisyyttä niin kuin viinipuunoksa, joka imee elinvoimaa viinipuusta? Meidän 
tulee katsoa Jeesukseen ja kiusausten ympäröidessä meidät nousta askel askeleelta voittoon. Pysymällä Kristuk-
sessa me tulemme yhdeksi hänen kanssaan. Silloin olemme turvassa – täysin turvassa – Paholaisen hyökkäyksiltä. 
Meissä elävä Kristus tulee ilmi luonteessamme. Ihminen ei ole mitään ilman Kristusta. Mutta jos Kristus elää 
meissä, me teemme Jumalan tekoja. Me edustamme Kristusta elämässämme; puhumme hänestä, koska mietiske-
lemme häntä. Hengellisten asioiden ymmärryksessä me kypsymme Kristuksen kaltaiseksi täyteen miehuuteen ja 
naiseuteen. (Signs of the Times, 10. lokakuuta, 1892.)
 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.)
 Kun tunnemme, että sydämemme tarvitsee jotakin, kun kaipaamme Pyhän Hengen elvyttävää vaikutusta, Kris-
tus tulee meitä lähelle. Oma minämme ristiinnaulitaan. Kristus elää meissä ja Pyhän Hengen voima on läsnä mei-
dän ponnistuksissamme. Näin jalostumme ja ylevöidymme. Taivaallisesta pyhäköstä loistaa yllemme valo, ja me 
kykenemme vaikuttamaan siten, että elämästä tulee mielekästä. Yhdistymällä Kristukseen elävän uskon kautta 
meillä on etuoikeus nauttia hänen sovitustyönsä tuloksista. Meidät on ristiinnaulittu, haudattu ja herätetty kuol-
leista yhdessä Kristuksen kanssa, jotta vaeltaisimme uutta elämää. (Signs of the Times, 11. lokakuuta, 1899.)
 Ihminen tarvitsee itsensä ulkopuolelta tulevan voiman, joka voi palauttaa hänessä olevan Jumalan kuvan en-
nalleen ja mahdollistaa sen, että hän tekee Jumalan töitä. Tämä ei kuitenkaan tee ihmisen osuudesta epäoleellista. 
Ihminen tarrautuu kiinni jumalalliseen voimaan, Kristus elää sydämessä uskon kautta, ja yhteistyössä jumalallisen 
kanssa ihmisen voimasta tulee riittävä tekemään hyvää. (Colporteur Ministry, s. 104.) 
 Jeesus vastasi hänelle: ”Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei 
enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän 
vettä.” (Joh. 4:13, 14.)
 Jeesus ei esittänyt sellaista ajatusta, että yksi ainoa siemaus elävää vettä olisi juojalle kylliksi. Se, joka on saanut 
maistaa Kristuksen rakkautta, kaipaa jatkuvasti lisää, mutta hän ei etsi mitään muuta. Maailman rikkaus, kunnia tai 
nautinnot eivät häntä houkuttele. Hänen sydämensä rukoilee lakkaamatta: ”Enemmän sinua.” Ja hän, joka ilmai-
see sielulle sen tarpeen, odottaa saavansa tyydyttää sen nälän ja janon. Kaikki ihmiskeinot ja apulähteet pettävät. 
Vesisäiliöt tyhjenevät, lammikot kuivuvat, mutta Lunastajamme on tyhjentymätön lähde. Voimme juoda juomis-
tamme, ja aina löydämme täyden vesivaraston. Sillä, jonka sydämessä Kristus asuu, on sisässään siunauksen lähde, 
”joka kumpuaa iankaikkiseen elämään”. Tästä lähteestä hän ammentaa voimaa ja armoa täyttämään kaikki hänen 
tarpeensa. (Alfa ja omega, osa 4, s. 151.)
 Niin kauan kuin olemme maailmassa, tulemme kohtaamaan vastoinkäymisiä. Joudumme ärsyttäviin tilantei-
siin, joissa luonnettamme koetellaan. Osoittamalla silloin oikeaa henkeä kehitämme kristillisiä hyveitä. Jos Kristus 
asuu meissä, olemme kärsivällisiä, ystävällisiä ja pitkämielisiä, iloisia suuttumuksen ja ärtymyksen keskellä. Päiväs-
tä toiseen ja vuodesta toiseen taistelemme voitokkaasti omaa minää vastaan ja kasvamme jaloon sankaruuteen. 
Tämä on meille määrätty tehtävä, mutta emme selviä siitä ilman Jeesuksen apua, lujaa päättäväisyyttä, horju-
matonta päämäärätietoisuutta, jatkuvaa valppautta ja lakkaamatonta rukousta. Jokainen joutuu käymään oman 
taistelunsa. Ei edes Jumala voi tehdä luonnettamme jaloksi ja elämäämme hyödylliseksi, mikäli me emme toimi 
yhteistyössä hänen kanssaan. Ne, jotka kieltäytyvät taistelusta, menettävät sen voiton ja ilon, jonka voitto tuo mu-
kanaan. (Suuren Lääkärin seuraajana, s. 406, 407.)
 Jokaisen etuoikeus on harjoittaa uskoa Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Aito hengellinen elämä saavute-
taan kuitenkin vain silloin, kun ihminen antautuu Jumalan tahtoon Kristuksen, sovituksen tuovan Pelastajamme, 
kautta. Olemme etuoikeutettuja, kun Pyhä Henki saa tehdä meissä työtään. Uskon harjoittamisen kautta me 
pääsemme Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, sillä Kristus elää kaikkien nöyrien ja alhaisten sydämessä. Heidän 
uskonsa tuottaa rakkauden tekoja ja puhdistaa heidät. Usko tuo rauhan sydämeen ja johdattaa itsekieltäymyksen 
ja itsensä uhraamisen polulle. (This Day with God, s. 359.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten:
1. Jeesus ei halua vain etäistä suhdetta sinuun, vaan haluaa suhteenne olevan niin läheinen kuin mahdollista. Hän 
haluaa elää sydämessäsi. Millaisia tunteita tämä herättää sinussa? Voitko pyytää häntä asumaan sydämeesi?
2. Pohdi ja pyydä rukouksessa valoa siihen, mikä mahdollisesti estää Kristusta asumasta sinussa.
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4. päivä – Kristuksessa pysyminen
”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.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys (n. 10 min.)
 • Aloittakaa rukoushetki ylistämällä Jumalaa siitä, kuka hän on. Hän on esimerkiksi Ihmeellinen Neuvontuoja 

(Jes. 9:5).
 • Ylistäkää Jumalaa siitä, että saadaksenne voiton synnistä teidän ei tarvitse tehdä muuta kuin pysyä Kristuk-

sessa.
 • Ylistäkää Jumalaa niistä tavoista, joilla hän opettaa teitä pysymään hänessä.

Synnintunnustus ja voitto synnistä (n. 5 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille, onko elämässänne jotakin, jota ette ole luovuttaneet täysin hänelle. 

Tunnustakaa tällaiset syntinne hänelle yksityisesti. Vedotkaa hänen voittoonsa näidenkin syntien osalta.
 • Pyytäkää Jumalaa antamaa teille anteeksi, että olette niin usein yrittäneet tehdä asioita omassa voimassan-

ne.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän antaa teille anteeksi kuten 1. Joh. 1:9 vakuuttaa.

Pyynnöt ja esirukoukset (n. 35 min.)
 • Rukoilkaa, että Jumala auttaisi teitä paremmin ymmärtämään tarpeenne pysyä hänessä. Rukoilkaa, että hän 

antaisi teille halun pysyä hänessä. Rukoilkaa myös, että perheenne ja ystävänne voisivat pysyä hänessä. Ru-
koilkaa, että Jumala voisi opettaa teille, kuinka hänessä pysytään (Joh. 15:4). 

 • Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat (paikallisseurakuntien pastorit, piirikuntien, unioneiden, osastojen ja 
pääkonferenssin johtajat) voisivat täyttyä Pyhällä Hengellä ja pysyä Kristuksessa.

 • Rukoilkaa, että kaikki seurakunnan jäsenet ja johtajat voisivat osoittaa suurempaa mielenkiintoa kristillistä 
koulukasvatusta kohtaan ja antaa suurempaa tukea sille, että seitsemännen päivän adventistien tarjoama 
koulutus voisi säilyä aidosti adventistisena niin sisällöiltään kuin korostuksiltaankin. Tämä on elintärkeää 
seurakunnan tulevien työntekijöiden kannalta ja myös lähetystyön näkökulmasta katsottuna.

 • Rukoilkaa, että ihmiset kiinnostuisivat enemmän tutkimaan Danielin kirjaa ja Ilmestyskirjaa.
 • Rukoilkaa, että ihmiset voisivat ymmärtää ja julistaa pyhäkköpalvelusta kauniina selityksenä pelastuspro-

sessista.
 • Kaupunkimissiot (Mission to the Cities) – Rukoilkaa Eteläisen Afrikan–Intian valtameren osaston puoles-

ta sekä niiden kaupunkien puolesta, joita siellä pyritään voittamaan Kristukselle: Luanda, Antananarivo, 
Lilongwe, Maputo, Saurimo, Bloemfontein, Lubango, Kitwe ja Harare. Rukoilkaa, että ihmiset huomaisivat 
tarvitsevansa Kristusta ja kutsuisivat häntä elämäänsä.

 • Rukoilkaa, että voisimme keskittää ajatuksemme selkeästi Kristukseen: siihen työhön, jonka hän suoritti 
puolestamme eläessään maan päällä; hänen ristinkuolemaansa; hänen ylösnousemukseensa; hänen tämän-
hetkiseen tehtäväänsä, jota hän suorittaa hyväksemme taivaan kaikkeinpyhimmässä sekä hänen pian ta-
pahtuvaan toiseen tulemiseensa.

 • Rukoilkaa, että voisimme omistaa enemmän aikaamme ikuisille arvoille tutkimalla Raamattua ja rukoile-
malla sallien Jumalan täysin ohjata meitä tahtonsa mukaan. Nämä auttavat meitä pysymään lähellä Jumalaa 
antaen Pyhän Hengen voimalle mahdollisuuden kumota niitä maailmallisia vaikutuksia, jotka uhkaavat Ju-
malan seurakuntaa ja päivittäistä elämäämme.

 • Rukoilkaa niiden seitsemän (tai useamman) rukouslistallanne olevan ihmisen puolesta, että he näkisivät 
tarpeensa ja voisivat avata sydämensä Pyhälle Hengelle.

 • Rukoilkaa omien henkilökohtaisten tarpeittenne puolesta.

6.–16.1.2016
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Kiittäminen (n. 10 min.)
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, millaisen esimerkin Jeesus jätti meille siitä, miten voimme pysyä Jumalassa.
 • Kiittäkää Jumalaa jo etukäteen siitä, miten hän aikoo toimia ja vastata rukouksiinne.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän opettaa teille, kuinka hänessä voi pysyä. 
 • Kiittäkää häntä siitä, että hän lähettää Pyhän Hengen toimimaan kaikissa niissä asioissa, joiden puolesta 

olette rukoilleet.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voit-
te laulaa myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja. 
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Kristuksessa pysyminen

”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.)

Ne, jotka elävät menestyksekästä kristillistä elämää, lukevat Kristuksen tuntemisen rinnalla kaiken muun pel-
käksi tappioksi. Vain ne, jotka pysyvät Kristuksessa, voivat tietää, mitä todellinen elämä on. He tajuavat todellisen 
uskonnon arvon. He ovat tuoneet kaikki talenttinsa, toimintatapansa ja kykynsä, joilla he voivat vaikuttaa toisiin, 
”pyhityksen alttarille”. Heidän ainoa pyrkimyksensä on tuntea ja tehdä hänen tahtonsa, joka on kuollut lunas-
taakseen heidät. (Our High Calling, s. 8.)
 Emme tarvitse satunnaista kosketusta Kristukseen, vaan sitä, että pysymme hänessä. Kristus kutsui sinut pysy-
mään hänessä. Hän ei ehdota sinulle vain lyhytkestoisia siunauksia, joita saat satunnaisesti, kun etsit Herraa har-
taasti, 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 Pelas-
tajamme, kutsuu sinua jatkuvasti puoleensa Pyhän Henkensä välityksellä. Pyhä Henki vaikuttaa mieleesi niin, että 
pysyt Kristuksessa. – – Hänen lahjoittamansa siunaukset liittyvät omaan toimintaasi. Kieltäydytkö Kristuksen seu-
rasta? Hän sanoo: ”[S]itä 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.)
 Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. (Matt. 11:28.)
 Oletko sinä, olenko minä, täysin ymmärtänyt tuon armollisen kutsun ”Tulkaa minun luokseni”? Hän sanoo 
”pysykää minussa”, ei ”pysykää minun kanssani”. ”Ymmärtäkää kutsuni. Tulkaa luokseni ja jääkää luokseni.” Hän 
antaa kyllä auliisti kaikki hänestä kumpuavat siunaukset kaikille niille, jotka tulevat hänen luokseen saadakseen 
elämän. Hänellä on varattuna sinua varten jotakin parempaa kuin hetkellinen siunaus, jonka voit tuntea silloin, 
jos etsit Herraa hartaasti rukouksessa. Tällainen siunaus on vain kuin pisara meressä – kerran käyty keskustelu 
Kristuksen kanssa. Sinulla on etuoikeus nauttia hänen seurastaan jatkuvasti sen sijaan, että saisit viettää hänen 
kanssaan vain pienen hetkisen, joka päättyisi heti, kun alat suorittaa elämän velvollisuuksiasi. – – Ajavatko puut-
teet, huolet ja murheet sinua pois Kristuksen luota? Olemmeko vähemmän riippuvaisia Jumalasta silloin, kun 
olemme töittemme ääressä työpajassamme, pellollamme tai kaupungin torilla? Herra Jeesus pysyy sinussa ja sinä 
hänessä joka paikassa. (In Heavenly Places, s. 55.)
 Kaikki, jotka ottavat Kristuksen uskossa vastaan, tulevat yhdeksi hänen kanssaan. Oksia ei ole sidottu vii-
nipuuhun; niitä ei ole liitetty siihen millään mekaanisella tai keinotekoisella kiinnitystavalla. Ne on yhdistetty 
viinipuuhun niin, että niistä on tullut osa puuta. Ne saavat ravintonsa viinipuun juurien kautta. Samoin ne, jotka 
ottavat Kristuksen uskossa vastaan, tulevat yhdeksi hänen kanssaan sekä periaatteellisella että käytännön toimin-
nan tasolla. He ovat yhdistyneet häneen, ja elämä, jota he elävät, on Jumalan Pojan elämää. He ammentavat elä-
mänsä häneltä, joka on elämä. (In Heavenly Places, s. 56.)
 Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle! (2. Kor. 5:17.)
 Ihminen voidaan kastaa vaikka kuinka monta kertaa, mutta toimituksella itsellään ei ole mitään voimaa muut-
taa ihmissydäntä. Ihmisen sydämen on yhdistyttävä Kristuksen sydämeen, ihmisen tahdon on sulauduttava 
hänen tahtoonsa, mielen on tultava yhdeksi hänen mielensä kanssa, ajatukset on alistettava hänen hallintaansa. 
– – Uudistunut ihminen on elinvoimaisessa suhteessa Kristukseen. Aivan kuten oksat saavat ravintonsa emopuun 
rungosta ja voivat tämän tähden kantaa paljon hedelmää, samoin aito, Kristukseen liittynyt uskova ilmentää elä-
mässään Hengen hedelmää. Oksasta tulee osa viinipuuta. Myrskyt eivät voi temmata sitä irti eikä pakkanen voi 
tuhota sen elinvoimaa. Mikään ei voi erottaa sitä viinipuusta. Se on elävä oksa, ja se kantaa viinipuun hedelmää. 
Samoin on uskovan laita. Hyvien sanojensa ja hyvien tekojensa kautta hän tuo ilmi Kristusta. – – (In Heavenly 
Places, s. 56.)
 Kristuksella on keinot säilyttää koko meidän elämämme katkeamattomassa yhteydessä häneen, mutta vain 
ollessamme elävässä uskossa voimme tuntea Kristuksen jatkuvan läsnäolon. (In Heavenly Places, s. 56.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten:
1. Estääkö jokin asia (murheet, elämän huolet, stressi, rikkaus) sinua pysymästä Kristuksessa?
2. Mikä on oma vastuusi siitä, että pysyt Kristuksessa?
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5. päivä – Ei vain voittajia
”Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut.” (Room. 
8:37.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys (n. 10 min.)
 • Aloittakaa rukoushetki ylistämällä Jumalaa siitä, kuka hän on (millainen hänen luonteensa on). Ylistäkää 

häntä hänen uskollisuudestaan ja siitä, että hän on turvapaikka.
 • Ylistäkää Jumalaa siitä, että teidän ei tarvitse tehdä muuta kuin pysyä Kristuksessa saadaksenne voiton syn-

nistä.
 • Ylistäkää Jumalaa siitä, että Jeesus sai voiton synnistä ristillä.

Synnintunnustus ja voitto synnistä (n. 5 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille ne synnit, jotka teidän tulee tunnustaa avoimesti sekä ne synnit, jotka 

teidän tulee tunnustaa yksityisesti. Vedotkaa Jeesuksen voittoon noista synneistä.
 • Onko elämässänne ollut aikoja, jolloin teistä tuntui, ettette edes halunneet saada voittoa synnistä? Pyytäkää 

Jumalaa antamaan se anteeksi. Pyytäkää häntä antamaan sydämeenne halun voittaa synti.
 • Pyytäkää Jumalalta anteeksi sitä, ettemme seurakuntana ole vieläkään päässeet eroon synneistämme.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän antaa teille anteeksi kuten 1. Joh. 1:9 vakuuttaa.

Pyynnöt ja esirukoukset (n. 35 min.)
 • Rukoilkaa, että Jumala voisi antaa teille halun voittaa synnin.
 • Rukoilkaa perheenjäsenten ja ystävien puolesta, joiden myös pitäisi saada voitto synnistä.
 • Rukoilkaa elämänne niiden osaalueiden puolesta, joilla teidän yhä pitäisi saada voitto synnistä. Pyytäkää 

Jumalalta, että hän antaisi teille täydellisen voiton.
 • Pyytäkää Jumalaa antamaan teille uskoa siihen, että hän voi antaa teille täydellisen voiton synnistä.
 • Onko teillä elämässänne vielä joitakin epäjumalia, joita vaalitte? Tuokaa ne Jumalan eteen ja pyytäkää, että 

hän voisi antaa teille vihan noita asioita kohtaan.
 • Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat (paikallisseurakunnan pastorit, piirikuntien, unioneiden, osastojen ja 

pääkonferenssin johtajat) sallisivat Jumalan antaa heille voiton synnistä.
 • Rukoilkaa, että Jumala voisi tehdä teistä nöyriä, jotta voisitte nähdä heikkoutenne ja sitten pyytää voimaa 

niiden voittamiseen.
 • Rukoilkaa niiden laajojen evankelioimissuunnitelmien puolesta, joita on tehty kaikissa kolmessatoista 

osastossa sekä niihin liitetyssä unionissa (Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan unioni). Rukoilkaa, että kaupunkimis-
siokampanjat (Mission to the Cities) voisivat menestyä ja että ihmisiä voitaisiin tavoittaa myös maaseutu-
alueilla.

 • Kaupunkimissiot (Mission to the Cities) – Rukoilkaa EteläAmerikan osaston puolesta sekä niiden 74 kau-
pungin puolesta, jotka kyseinen osasto on valinnut keskeisiksi työkentikseen. Rukoilkaa myös Eteläisen 
Tyynenmeren osaston puolesta sekä niiden kaupunkien puolesta, jotka siellä erityisesti halutaan voittaa 
Kristukselle: Sydney, Christchurch, Lae ja Apia. Rukoilkaa, että Jumala voisi lähettää työntekijöitä ja että hän 
siunaisi heidän ponnistuksensa.

 • Rukoilkaa, että Jumala voisi edelleen johdattaa seurakuntaansa ja antaa sen jäsenille voiton synnistä.
 • Rukoilkaa niiden seitsemän (tai useamman) rukouslistallanne olevan ihmisen puolesta, että he näkisivät 

tarpeensa ja voisivat avata sydämensä Pyhälle Hengelle.
 • Rukoilkaa omien henkilökohtaisten tarpeittenne puolesta. (Sananl. 3:5, 6.)

Kiittäminen (n. 10 min.)
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän on halukas antamaan teille oman vanhurskautensa.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän on se, joka ”saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin 

kuin on hänen hyvä tarkoituksensa” (Fil. 2:13).

6.–16.1.2016
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 • Kiittäkää Jumalaa Jeesuksen synnittömästä elämästä. Kiittäkää siitä, että Jeesus on näyttänyt meille, kuinka 
voimme olla voittajia.

 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän vastaa tahtonsa mukaisiin rukouksiin, joita olette esittäneet.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voit-
te laulaa myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Ei vain voittajia

”Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut.”  (Room. 
8:37.)

Taistelussaan Paholaista vastaan ihmiskunnalla on käytettävissään kaikki sama apu, joka Kristuksellakin oli. Ihmi-
set eivät ole tappioon tuomittuja. He voivat olla enemmän kuin voittajia hänen kauttaan, joka on rakastanut heitä 
ja antanut elämänsä heidän puolestaan. – – Ihmisyydessään Jumalan Poika kamppaili samojen voimakkaiden, 
jopa ylitsepääsemättömiltä tuntuvien kiusausten kanssa kuin mekin, jotka olemme kiusattuja hemmottelemaan 
itseämme antamalla haluillemme vallan, kiusattuja uhmakkaasti kulkemaan sinne, mihin Jumala ei meitä johda, 
palvomaan tämän maailman jumalia ja uhraamaan ikuinen onnemme antautumalla tämän maailman kiehtovien 
nautintojen vietäväksi. Kaikki joutuvat kiusatuiksi, mutta sana vakuuttaa, ettei ketään meistä kiusata enemmän 
kuin pystymme kestämään. Me voimme vastustaa viekasta vihollistamme ja voittaa hänet. (Christ Triumphant, s. 
195.)
 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. (1. Kor. 10:13.)
 Elämäntehtävämme on annettu meille valmistamaan meitä ikuista elämää varten. Jos me viemme työmme 
päätökseen sillä tavalla kuin Jumala on suunnitellut, jokainen kiusaus toimii meidän eduksemme, sillä vastus-
taessamme kiusauksen houkutusta edistymme jumalallisessa elämässämme. Kun taistelun tiimellyksessä harjoi-
tamme harrasta hengellistä sodankäyntiä, näkymättömät lähettiläät ovat vierellämme. He ovat saaneet taivaasta 
käskyn auttaa meitä kamppailuissamme. Kriisin keskellä meihin vuodatetaan vahvuutta, lujuutta ja kestävyyttä, ja 
näin meillä on enemmän voimaa kuin kuolevaisilla voisi muutoin olla. Jos ihminen ei kuitenkaan alista tahtoaan 
sopusointuun Jumalan tahdon kanssa, jos hän ei luovu kaikista epäjumalistaan ja saa voittoa kaikista vääristä ta-
voistaan, hän ei koskaan selviydy sodasta voittajana, vaan kärsii lopulta tappion. Voittajiksi aikovien pitää käydä 
taisteluun näkymättömiä voimia vastaan; sisäinen turmeltuneisuus täytyy voittaa ja jokainen ajatus täytyy saattaa 
sopusointuun Kristuksen kanssa, hänelle alistettuna. Pyhä Henki tekee jatkuvasti työtään pyrkien puhdistamaan, 
jalostamaan ja kasvattamaan ihmisiä, jotta heistä tulisi soveliaita pyhien ja enkeleiden seuraan, ja jotta he voitta-
jina voisivat laulaa lunastuksen laulua, joka tuo ylistystä ja kunniaa Jumalalle ja Karitsalle taivaan saleissa. (Chris-
tian Education, s. 122, 123.)
 Seurakunnan ulkopuolella ei ole yhtään vihollista, jota meidän pitäisi pelätä. Suuri kamppailumme on oman 
pyhittymättömyytemme kanssa. Kun voitamme itsemme, olemme enemmän kuin voittajia hänen kauttaan, joka 
on rakastanut meitä. Veljeni ja sisareni, meillä on ikuinen elämä voitettavanamme. Taistelkaamme uskon hyvä tais-
telu. Ei tulevaisuudessa vaan nyt on koeaikamme. (Counsels on Stewardship, s. 21, 22.)
 Älkää myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastanne, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen. (Hepr. 
13:16.)
 Se, että elämme Vapahtajan elämää, että voitamme jokaisen itsekkään halun, että täytämme velvollisuutem-
me Jumalaa ja lähimmäisiämme kohtaan rohkeasti ja iloiten – kaikki tämä tekee meistä enemmän kuin voittajia. 
Tämä valmistaa meitä seisomaan kerran suuren, valkoisen valtaistuimen edessä vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. 
Olemmehan pesseet ja valkaisseet luonteemme vaatteet Karitsan veressä. (Reflecting Christ, s. 37.)
 Ruokahalun hallitseva voima koituu tuhansien tuhoksi. Jos he sen sijaan olisivat voittaneet itsensä tässä asias-
sa, heillä olisi ollut moraalista voimaa voittaa kaikki muutkin Paholaisen kiusaukset. Ne, jotka ovat ruokahalunsa 
orjia, tulevat epäonnistumaan kristillisen luonteen täydellistämisessä. Ihmisen jatkuvien, kuusituhatta vuotta kes-
täneiden rikkomusten hedelmää ovat sairaudet, kipu ja kuolema. Kun lähestymme ajan loppua, Paholaisen hou-
kutukset ruokahalun tyydyttämiseen voimistuvat ja tulevat vaikeammiksi voittaa. (Counsels on Diet and Foods, 
s. 59.)
 Veljeni ja sisareni, pankaamme kaikki tällainen syrjään. Meillä ei ole oikeutta keskittyä mielessämme vain 
itseemme, omiin mieltymyksiimme ja haaveisiimme. Meidän ei tule pyrkiä pitämään yllä erityistä identiteettiä, 
persoonallisuutta ja yksilöllisyyttä, joka erottaa meidät työtovereistamme. Meidän tulee ylläpitää luonnettamme, 
mutta se on Kristuksen luonne. Kun meillä on Kristuksen luonne, voimme jatkaa Jumalan työtä yhdessä. Meissä 
oleva Kristus on sopusoinnussa veljissämme ja sisarissamme olevan Kristuksen kanssa, ja Pyhä Henki voi antaa 
sen sydämen ja tekojen yhteyden, joka todistaa maailmalle, että olemme Jumalan lapsia. Auttakoon Herra meitä 
kuolemaan itsellemme ja syntymään uudesti, jotta Kristus voisi elää meissä. Hän on se elävä, toimiva periaate, 
voima, joka pyhittää meidät. (Testimonies for the Church, osa 9, s. 187, 188.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten:
1. Mitä ovat sinun elämäsi suurimmat taistelut? Mistä asioista haluaisit saada voiton?
2. Mikä estää sinua olemasta ”enemmän kuin voittaja”? Luovuta kaikki sellaiset asiat Jumalalle.
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6. päivä – Kuuliaisuuden ilo
”Sinun käskyistäsi minä saan ilon, ne ovat minulle rakkaat.” (Ps. 119:47.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys (n. 10 min.)
 • Aloittakaa rukoushetkenne ylistämällä Jumalaa siitä, kuka hän on (millainen hänen luonteensa on). Hän on 

suuri lohduttaja ja ennalleenpalauttaja jne.
 • Kiittäkää Jumalaa Jeesuksesta, joka näytti meille, mitä kuuliaisuuden ilo tarkoittaa.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että ilo, onni ja rauha löytyvät, kun tottelemme Kristusta.

Synnintunnustus ja voitto synnistä (n. 5 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille, mitkä synnit teidän tulisi tunnustaa yksityisesti. Vedotkaa hänen voit-

toonsa noista synneistä.
 • Rukoilkaa anteeksiantoa sille, että ajoittain suru ja synkkämielisyys ovat olleet kristilliselle vaelluksellenne 

tunnusomaisia piirteitä.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän antaa teille anteeksi kuten 1. Joh. 1:9 vakuuttaa.

Pyynnöt ja esirukoukset (n. 35 min.)
 • Teettekö iloiten sen, mitä Jumala pyytää teitä tekemään? Rukoilkaa, että Jumala voisi antaa teille halun to-

tella häntä ja ilon tehdä, mitä ikinä hän pyytääkään.
 • Rukoilkaa, että seurakuntanne nuoret voisivat löytää kuuliaisuudesta saatavan ilon.
 • Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat (paikallisseurakunnan pastorit, piirikuntien, unioneiden, osastojen ja 

pääkonferenssin johtajat) voisivat iloiten tehdä sen, mitä Jumala heiltä pyytää.
 • Rukoilkaa, että Jumalan rakkaus voisi tulla täydelliseksi hänen seurakunnassaan.
 • Rukoilkaa, että ihana, raamatullinen oppi luomisesta (että maailmamme luotiin kuutena peräkkäisenä kir-

jaimellisena päivänä Herran sanan voimalla) voisi saada yhä enemmän painoarvoa.
 • Rukoilkaa voimallista hengellisen tuen lisääntymistä niille seitsemännen päivän adventistinuorille, jotka 

käyvät tavallisia, maallisia kouluja. Rukoilkaa, että heistä voisi tulla voimakkaita lähetystyöntekijöitä, jotka 
palvelevat toisia korkeakouluissa ja yliopistoissa ympäri maailman.

 • Rukoilkaa, että seurakuntaorganisaatio ja seurakunnan kaikkia työmuotoja tukevat tahot voisivat tehdä 
vahvaa ja kestävää yhteistyötä maailman evankelioimiseksi. Rukoilkaa, että kaikkien tahojen välillä voisi 
vallita yksimielisyys.

 • Anokaa Herralta, että hän kasvattaisi keskuudestanne jumalaapelkääviä, opetukselle vastaanottavaisia ja 
nöyriä tulevaisuuden johtajia, jotka voisivat olla esimerkkeinä Kristus-keskeisestä johtajuudesta seurakun-
nan täyttäessä taivaasta saatua tehtäväänsä julistaa maailmalle kolmen enkelin sanomaa, jonka keskiössä on 
Kristuksen vanhurskaus.

 • Kaupunkimissiot (Mission to the Cities) – Rukoilkaa PohjoisAmerikan osaston puolesta: New York, CalKaupunkimissiot (Mission to the Cities) – Rukoilkaa Pohjois-Amerikan osaston puolesta: New York, Cal-
gary, Indianapolis, St. Louis, Seattle, San Francisco, Oakland, Tampa ja Oklahoma City. Rukoilkaa myös Poh-Rukoilkaa myös Poh-
jois-Aasian–Tyynenmeren osaston puolesta sekä niiden kaupunkien puolesta, joita siellä yritetään tavoittaa: 
Tokio, Daegu, Daejeon, Wuxi, Ulaanbaatar, Taipei. Rukoilkaa, että Jumalan Henki saisi voimallisesti tehdä 
työtään näissä kaupungeissa.

 • Rukoilkaa, että seurakunnan jäsenet ja kansa voisivat ymmärtää, miten tärkeä terveysuudistus on osana kol-
men enkelin sanomaa, joka palauttaa ihmiset Jumalan kuvan kaltaisiksi Kristuksen vanhurskauden kautta. 
Rukoilkaa, että kaikki voisivat hyväksyä terveet elämäntavat ja raittiuden. Rukoilkaa, että voisimme kohdel-
la kehoamme Pyhän Hengen temppelinä, jotta voisimme paremmin vastaanottaa Jumalan sanomaa meille.

 • Rukoilkaa niiden seitsemän (tai useamman) rukouslistallanne olevan ihmisen puolesta, että he näkisivät 
tarpeensa ja voisivat avata sydämensä Pyhälle Hengelle.

 • Rukoilkaa omien henkilökohtaisten tarpeittenne puolesta.

6.–16.1.2016
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Kiittäminen (n. 10 min.)
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että Kristuksen voimassa voitte sanoa: ”Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi – –.” 

(Ps. 40:9.)
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hänellä on joka kaupungissa kansaa, joka kaihoten katsoo taivasta kohti!
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän kasvattaa jumalisia, nöyriä ja opetukselle avoimia johtajia tulevaisuutta var-

ten.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voit-
te laulaa myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Kuuliaisuuden ilo

”Sinun käskyistäsi minä saan ilon, ne ovat minulle rakkaat.” (Ps. 119:47.)

Herra on säätänyt, että jokainen, joka tottelee hänen sanaansa, saa hänen ilonsa, rauhansa ja jatkuvasti ylläpitävän 
voimansa. Tällaiset miehet ja naiset saavat olla aina Herraa lähellä, ei ainoastaan silloin, kun he polvistuvat hänen 
eteensä rukouksessa, vaan myös heidän tarttuessaan elämän velvollisuuksiin. Hän on valmistanut heille asuinsi-
jan luonaan, missä elämä puhdistetaan kaikesta karkeudesta ja rakkaudettomuudesta. Tämän katkeamattoman 
yhteyden kautta Jumalaan ihmisistä tulee hänen työtovereitaan heidän suorittaessaan elämäntehtäväänsä. (In 
Heavenly Places, s. 53.)
 Kun Kristus elää sydämessä, se on täynnä Jumalan rakkautta, iloa hänen yhteydestään. Niin täynnä, että ihmi-
nen ripustautuu kaikin tavoin Jumalaan, ja oma minä unohtuu. Rakkaus Kristukseen on toiminnan vaikutin. Ne, 
joiden elämässä Jumalan rakkaus vaikuttaa, eivät kysy, miten he voivat täyttää Jumalan tahdon vähällä vaivalla. He 
eivät kysy alinta mittapuuta, vaan he pyrkivät täydellisesti mukautumaan Lunastajansa tahtoon. Vilpittömästi he 
antavat kaikkensa ja osoittavat olevansa tosissaan tavalla, joka vastaa heidän päämääränsä arvoa. (Tie Kristuksen 
luo, s. 42.)
 Jumala haluaa, että meillä olisi nöyrä ja opetukselle altis henki. Rukouksista tekee ylivertaisia se, että ne nou-
sevat rakastavasta, kuuliaisesta sydämestä. (My Life Today, s. 7.)
 Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. (Joh. 14:15.)
 Jos ihminen pyrkii pitämään Jumalan käskyt pelkästä velvollisuudentunnosta – koska häntä vaaditaan noudat-
tamaan niitä – ei hän koskaan pääse iloitsemaan kuuliaisuudesta. Hän ei ole kuuliainen. Jos Jumalan vaatimukset 
tuntuvat raskailta, koska ne ovat ihmisen omien taipumusten vastaisia, niin se osoittaa, ettei elämä ole kristillistä. 
Tosi kuuliaisuus on sisäisen periaatteen vaikutusta. Sen lähtökohtana on vanhurskauden rakkaus ja Jumalan lain 
rakkaus. Kaiken vanhurskauden sisin olemus on kuuliaisuutta Lunastajaamme kohtaan. Tämä saattaa meidät teke-
mään oikein sen tähden, että se on oikein – koska oikein tekeminen miellyttää Jumalaa. (Kristuksen vertaukset 
s. 61.)
 Olemme tässä maailmassa, että olisimme avuksi ja siunaukseksi toisillemme, että yhtyisimme Kristuksen 
kanssa yritykseen palauttaa Jumalan kuva ihmiseen. Tämän tehdäksemme meidän on opittava Jeesuksesta. Hän 
sanoo: ”Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin tei-
dän sielunne löytää levon.” Tässä lupauksessa ei ole jos-sanaa. Ne, joilla on kokemusta Kristuksen itsehillinnän ja 
kuuliaisuuden ikeen kantamisesta, tietävät sen tarkoittavan lepoa ja rauhaa hänessä. Kuuliaisuudessa on iloa ja 
lohtua. Pyhät enkelit kulkevat vierellä pitääkseen kuuliaiset rauhan poluilla. (Atlantic Union Gleaner, 9. syyskuu-
ta, 1903.)
 Ei ole olemassa pelastavaa uskoa Kristukseen ilman että se näkyy kuuliaisuutena. Jokaisella ihmisellä on vakaa 
velvollisuus totella Jumalaa. Hänen nykyinen ja ikuinen onnensa riippuu hänen halukkuudestaan olla kuuliainen 
jumalallisille vaatimuksille. Ihmisen tahto ja taipumukset tulee kokonaan alistaa Jumalalle. Kun näin tapahtuu, 
ihminen on yhteistyössä Jumalan kanssa osoittaen niin periaatteellisella tasolla kuin esimerkkinsäkin kautta, että 
hän on valinnut olla Luojansa alaisuudessa kaikilla teillään. Jumala riemuitsee, kun hänen lapsensa, kuten Mooses, 
valitsevat mieluummin palvella häntä kuin nauttia tämän maailman iloista. Jos verho voitaisiin vetää sivuun, jos 
ihminen voisi nähdä enkelijoukot niiden ylistäessä Jumalaa ilolla ja riemulla, hän tajuaisi, että kuuliaisuus tuottaa 
aina iloa ja tottelemattomuus surua. Jumala ja enkelit riemuitsevat jokaisesta voitosta, jonka kristitty ihminen saa-
vuttaa; mutta kiusauksen saadessa voiton taivaassa vallitsee murhe. (Review and Herald, 14. joulukuuta, 1897.)
 Me annamme valheen vääristää totuutta ja tuomme Paholaiselle kunniaa, kun vaellamme surullisina ja alla-
päin, koska ajattelemme, että meiltä kristillistä elämää eläviltä vaaditaan enemmän kuin mihin pystymme. Lunas-
tajasi rakastaa sinua, ja hän tarjoaa sinulle ikuista iloa kuuliaisessa elämässä. Ei ole olemassa ketään itsensä täy-
dellisesti ja auliisti Jumalan tahdolle alistanutta ihmistä, joka ei olisi saanut kokea rauhaa, iloa ja varmuutta hänen 
rakkaudestaan. (Review and Herald, 13. tammikuuta, 1891.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten:
1. Oletko sinä saanut kokea kuuliaisuuden tuomaan iloa?
2. Onko elämässäsi jotain, mikä estää sinua olemasta iloiten kuuliainen rakkaalle Vapahtajallesi?
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7. päivä – Elämä, joka on siunauksena muille
”Joka uskoo minuun, ’hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa sano-
taan.” (Joh. 7:38.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys (n. 10 min.)
 • Aloittakaa rukoushetkenne ylistämällä Jumalaa siitä, kuka hän on (millainen hänen luonteensa on). Hän on 

iankaikkinen Jumala, kärsivällinen ja rakastava Jumala. Hän on meidän voimamme (Ps. 21:2) ja meidän le-
popaikkamme (Jer. 50:6, VKR/RK 2012).

 • Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän on halukas käyttämään meitä toisten siunaamiseksi, vaikka olemme puut-
teellisia ja teemme virheitä.

 • Ylistäkää Jumalaa siitä, että me itse emme kosketa ja siunaa toisten elämää, vaan sen tekee meissä elävä 
Kristus.

Synnintunnustus ja voitto synnistä (n. 5 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille, mitkä synnit teidän tulee tunnustaa julkisesti ja mitkä yksityisesti.  

Vedotkaa hänen voittoonsa noista synneistä.
 • Pyytäkää Jumalalta anteeksi niitä kertoja, kun elämänne ei ole ollut siunauksena toisille.
 • Pyytäkää Jumalalta anteeksi niitä aikoja, jolloin olette olleet kiinnostuneempia omasta menestyksestänne 

kuin hänen palvelemisestaan.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän antaa teille anteeksi kuten 1. Joh. 1:9 vakuuttaa.

Pyynnöt ja esirukoukset (n. 35 min.)
 • Rukoilkaa, että Jumala voisi antaa teille uskoa silloinkin, kun Paholainen yrittää lannistaa teitä, ettette palve-

lisi toisia.
 • Pyytäkää Jumalaa laittamaan ihmisiä sydämellenne ja antamaan rakkautta hänen eksyneitä lapsiaan koh-

taan.
 • Rukoilkaa, että voisitte saada viehättävän, Kristuksen kaltaisen luonteen, joka vetää ihmisiä Jeesuksen puo-

leen.
 • Rukoilkaa, että jokainen seurakunnan jäsen saisi sydämen asiakseen ihmisten voittamisen Kristukselle ja 

voisi ymmärtää, että taivas pyytää jokaista seuraamaan Jeesuksen jalanjäljissä sekä Jumalan ohjaamina jaka-
maan omasta henkilökohtaisesta uskostaan toisten kanssa.

 • Rukoilkaa, että osaisitte hyödyntää kaikkia tarkoituksenmukaisia sosiaalisen median muotoja kolmen enke-
lin sanoman jakamiseksi uudella ja luovalla tavalla tämän päivän kiireisille ihmisille.

 • Rukoilkaa, että seurakunnan jäsenet ja laitokset tukisivat seurakunnan tekemää evankelioimistyötä osallis-
tumalla siihen yhä enenevässä määrin.

 • Kaupunkimissiot (Mission to the Cities) – Rukoilkaa VäliAmerikan osaston puolesta ja niiden kaupunkien 
puolesta, joita siellä yritetään voittaa Kristukselle: Mexico City, Caracas, Bogatá, Nassau, Belize City, Geor-
getown, Cali, Cayenne, Guatemala City, Quetzaltenango, PortauPrince, Tegucigalpa, Mérida, Puerto Rico 
(koko saari), Santiago de los Caballeros sekä Maracaibo. Rukoilkaa, että seurakunnan jäsenet pystyvät kehit-
tämään toimintatapoja saavuttaa nämä suuret kaupungit.

 • Rukoilkaa, että voisimme perustaa tuhansia ”vaikutuskeskuksia” (seurakuntia, terveysasemia, päiväkoteja, 
kirjapisteitä, lähetyskeskuksia, nuorisokeskuksia, kasvisravintoloita, klinikoita ja paljon muita) varsinkin 
suuriin kaupunkeihin ympäri maailmaa. Rukoilkaa, että nämä keskukset voisivat saada aikaan suuria muu-
toksia ihmisten elämässä heidän päästessään osallisiksi Jumalan totuudesta kristillisen palvelun kautta.

 • Rukoilkaa niiden seitsemän (tai useamman) rukouslistallanne olevan ihmisen puolesta, että he näkisivät 
tarpeensa ja voisivat avata sydämensä Pyhälle Hengelle.

 • Rukoilkaa omien henkilökohtaisten tarpeittenne puolesta.

6.–16.1.2016
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Kiittäminen (n. 10 min.)
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän haluaa käyttää meitä eikä enkeleitä työtovereinaan ihmisten siunaamiseksi.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että Jeesus antoi meille esimerkin siitä, kuinka voimme olla siunauksena toisille.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän lähettää Pyhän Henkensä toimimaan niiden ihmisten sydämessä, joiden 

puolesta te rukoilette.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voit-
te laulaa myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Elämä, joka on siunauksena muille

”Joka uskoo minuun, ’hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa sano-
taan.” (Joh. 7:38.)

Jokainen, jonka sydämessä Kristus asuu, jokainen, joka tahtoo ilmentää hänen rakkauttaan maailmalle, toimii 
Jumalan työtoverina ihmiskunnan siunauksesi. Kun hän saa Vapahtajalta armoa jaettavaksi toisille, koko hänen 
olemuksestaan virtaa esille hengellistä elämää. (Alfa ja omega, osa 6, s. 13.)
 Kaikkein vähäpätöisimmät ja köyhimmätkin Jeesuksen seuraajista voivat olla siunaukseksi lähimmäiselleen. 
He eivät ehkä itse tiedosta tekevänsä mitään erityistä, mutta tietämättään he panevat liikkeelle siunauksen aalto-
ja, jotka laajenevat. Toimiensa siunaavasta vaikutuksesta he saattavat saada tiedon vasta lopullisen palkkion päivä-
nä. He eivät tunne tai tiedä tekevänsä mitään suurta. Heidän ei tarvitse väsyttää itseään murehtimalla tuloksista. 
Heidän tulee vain tyynesti ja uskollisesti toteuttaa Jumalan heille määräämää tehtävää. Heidän elämänsä ei ole 
menevä hukkaan. He itse muuttuvat yhä enemmän Kristuksen esikuvan kaltaiseksi. Tässä elämässä he ovat Juma-
lan työtovereita ja näin he valmistautuvat tulevan elämän tehtäviin ja iloon, jota mikään ei varjosta. (Tie Kristuk-
sen luo, s. 81.)
 Herra kutsuu meitä heräämään ymmärtämään vastuumme. Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle osan työs-
sään. Jokainen voi elää hyödyllistä elämää. Oppikaamme kaikki mahdollinen ja olkaamme sitten siunauksena 
toisille jakamalla totuuden tietoa. Toimikoon jokainen omien kykyjensä mukaan auliisti auttaen taakkojen kanta-
misessa. (Counsels on Health, s. 218.)
 Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka 
opettaa totuuden sanaa oikein. (2. Tim. 2:15.)
 Voit olla suurena siunauksena toisille, jos annat itsesi varauksetta Herran palvelukseen. Tulet saamaan voimaa 
ylhäältä, jos otat paikkasi Herran vieressä. Kristuksen kautta voit paeta tämän maailman halujen synnyttämää 
turmelusta, ja voit olla jalo esimerkki siitä, mitä Kristus voi tehdä niiden hyväksi, jotka ovat yhteistyössä hänen 
kanssaan. (Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 489.)
 Jumala haluaa, että miehet ja naiset eläisivät korkeampaa elämää. Hän antaa heille elämän lahjan, ei vain siksi, 
että he hankkisivat rikkautta, vaan että he kehittäisivät korkeampia voimiaan tekemällä sitä työtä, jonka hän on 
uskonut ihmiskunnalle. Tuo työ on sitä, että ottaa selvän toisten tarpeista ja pyrkii keventämään heidän taakkaan-
sa. Ihmisen ei pitäisi tehdä työtä vain omien itsekkäiden pyyteittensä takia, vaan kaikkien ympärillään olevien 
ihmisten hyväksi siunaten toisia omalla vaikutuksellaan ja ystävällisillä teoillaan. Kristuksen elämä antoi hyvän 
esimerkin tästä Jumalan tarkoituksesta. (Mind, Character, and Personality, osa 2, s. 645.)
 Mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo: – Jumala on ylpeitä vastaan, mutta 
nöyrille hän antaa armon. (Jaak. 4:6.)
 Kun olemme nöyriä ja katuvia, Jumala voi ja haluaa ilmaista itsensä meille. Hän on mielissään, kun vetoamme 
häneltä aiemmin saamaamme armoon ja siunauksiin pyytäessämme häntä lahjoittamaan meille yhä suurempia 
siunauksia. Hän antaa yli odotusten niille, jotka täysin luottavat häneen. Herra Jeesus tietää tarkalleen, mitä hänen 
lapsensa tarvitsevat ja kuinka paljon jumalallista voimaa heille pitää antaa, jotta he voisivat olla siunauksena ih-
miskunnalle. Hän lahjoittaa meille kaiken sen, mitä tarvitsemme toisten siunaamiseksi ja itsemme jalostamiseksi. 
(Help in Daily Living, s. 61.)
 Todella Jumalaa rakastavat haluavat kehittää hänen heille antamia talentteja, jotta he voisivat olla siunauksena 
toisille. Aikanaan taivaan portit avautuvat päästäen heidät sisään, ja kunnian kuninkaan huulilta kuuluva siunaus 
on mitä suloisinta musiikkia heidän korvilleen: ”Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, 
joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti.” (Matt. 25:34.) (In Heavenly Places, s. 367.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten:
1. Mitä pieniä asioita sinä voisit tehdä ollaksesi siunaukseksi ympärilläsi oleville?
2. Monta kertaa on helpompaa olla siunauksena kaukana oleville kuin oman perheen jäsenille. Miten voisit olla 
siunauksena kaikkein läheisimmillesi?
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8. päivä – Kristuksen heijastaminen perheen parissa
”Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syn-
tynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan.” (1. Joh. 4:7.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys (n. 10 min.)
 • Aloittakaa rukoushetkenne ylistämällä Jumalaa siitä, kuka hän on (millainen hänen luonteensa on). Hän on 

armollinen jne.
 • Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän on koko maapallolla elävän ihmissuvun Isä.
 • Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän haluaa ihmisperheiden heijastavan hänen luonnettaan ja sen kauneutta.

Synnintunnustus ja voitto synnistä (n. 5 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille, mitkä synnit teidän tulee tunnustaa yksityisesti. Vedotkaa hänen voit-

toonsa noista synneistä.
 • Pyytäkää Jumalalta anteeksi niitä kertoja, jolloin ette ole heijastaneet Jumalaa perheenne keskuudessa.
 • Pyytäkää Jumalalta anteeksi niitä kertoja, jolloin ette ole kunnioittaneet vanhempianne tai sisaruksianne.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän antaa teille anteeksi kuten 1. Joh. 1:9 vakuuttaa.

Pyynnöt ja esirukoukset (n. 35 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa täyttämään sydämenne Pyhällä Hengellä, jotta teistä voisi tulla eläviä esimerkkejä per-

heellenne.
 • Pyytäkää Jumalalta, että hän vetäisi jokaista perheenne jäsentä lähemmäksi Kristusta.
 • Pyytäkää Jumalaa suojelemaan adventistiperheitä Paholaisen hyökkäyksiltä. Rukoilkaa erityisesti omaan 

paikallisseurakuntaanne kuuluvien perheiden puolesta. Pyytäkää Jumalaa parantamaan perheitä niiltä osin 
kuin se on tarpeellista.

 • Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat (paikallisseurakuntien pastorit, piirikuntien, unioneiden, osastojen ja 
pääkonferenssin johtajat) ja heidän perheensä voisivat heijastaa Kristusta maailmalle.

 • Rukoilkaa, että monet ihmiset ottaisivat Kristuksen vastaan sen seurauksena, että Suuri taistelu -kirjoja on 
jaettu runsaasti. Rukoilkaa tämän jakamisprojektin ja siihen liittyvien muiden toimintojen puolesta.

 • Rukoilkaa vanhempien puolesta, että he voisivat heijastaa Kristusta lapsilleen ja kasvattaa heitä Jumalan 
valtakuntaa varten.

 • Rukoilkaa, että Jumala voisi auttaa meitä täydemmin ymmärtämään niitä keinoja, joita Kristus käytti työs-
sään (kokonaisvaltainen terveystyö). Rukoilkaa, että kaikki seurakunnan jäsenet voisivat olla vastaamassa 
ihmisten tarpeisiin seuraamalla Kristuksen esimerkkiä toisten palvelemisesta.

 • Rukoilkaa, että jokainen seitsemännen päivän adventisti, niin mies, nainen kuin lapsikin, voisi olla mukana 
yhteisessä evankelioimisessa todistamalla omakohtaisesti. Rukoilkaa, että Pyhä Henki voisi antaa meille voi-
maa luovuttaessamme elämämme hänen johtoonsa.

 • Rukoilkaa, että seitsemännen päivän adventistiperheet voisivat olla malliesimerkkejä siitä, miten Kristus 
voi tuoda kotiin rauhan ja rakkauden. Pyytäkää, että Kristuksen vanhurskauden pyhittävä voima voisi pois-
taa perheistä kaiken väärän käyttäytymisen ja turhan kuormituksen. Rukoilkaa, että perheet voisivat olla 
kääntämässä ihmisten huomiota Kristuksen pikaiseen paluuseen ja siihen, miten Jumalan ikuinen perhe 
saa pian olla yhdessä taivaassa.

 • Kaupunkimissiot (Mission To the Cities) – Rukoilkaa Euro–Aasian osaston puolesta sekä niiden kaupun-
kien puolesta, joissa siellä erityisesti työskennellään: Moskova, Kiova, Chișinșu, Donetsk, Harkova, Minsk, 
Pietari, Novosibirsk, Krasnojarsk, Habarovsk, Rostov-na-Donu, Tbilisi, Jerevan ja Almaty. Rukoilkaa niiden 
tuhansien evankelioimistapahtumien puolesta, jotka parhaillaan ovat käynnissä.

 • Rukoilkaa niiden seitsemän (tai useamman) rukouslistallanne olevan ihmisen puolesta, että he näkisivät 
tarpeensa ja voisivat avata sydämensä Pyhälle Hengelle.

 • Rukoilkaa omien henkilökohtaisten tarpeittenne puolesta.

6.–16.1.2016
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Kiittäminen (n. 10 min.)
 • Kiittäkää Jumalaa, että hän tekee työtään perheenne jäsenten sydämessä.
 • Kiittäkää Jumalaa, että hän on halukas puhdistamaan teidät ja muuttamaan teitä sisäisesti. Kiittäkää siitä, 

että hän haluaa pysyä teissä ja perheessänne.
 • Kiittäkää Jumalaa, että Jeesus antoi meille esimerkin siitä, kuinka voimme kunnioittaa vanhempiamme ja 

rakastaa sisaruksiamme.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voit-
te laulaa myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Kristuksen heijastaminen perheen parissa

”Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syn-
tynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan.” (1. Joh. 4:7.)

Kristuksen uskonto johtaa meidät tekemään kaikkea mahdollista hyvää niin ylhäisille kuin alhaisille, niin rikkaille 
kuin köyhille, niin tyytyväisille kuin ahdistuneillekin. Varsinkin se johtaa ystävällisyyden osoittamiseen omassa 
perheessä. Usko ilmenee kohteliaina tekoina, rakkautena isää ja äitiä, miestä, vaimoa ja lapsia kohtaan. Meidän 
tulee katsoa Jeesukseen, meidän tulee saada hänen Henkeään, jotta voisimme elää hänen hyvyytensä ja rakkau-
tensa valossa ja heijastaa hänen kirkkauttaan toisille. (My Life Today, s. 200.)
 Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. (Jaak. 4:7.)
 Jos annat elämäsi kokonaan Jeesukselle, hän antaa sinulle suuren halun ystävyyteen Jumalan kanssa. Tulet 
syvästi kaipaamaan sitä, että saat elämälläsi ja luonteellasi heijastaa Jeesuksen hyvyyttä ja rakkautta perheellesi 
sekä niille, jotka eivät tunne Jumalan rakkautta. Harjoittamalla kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja pitkämielisyyttä sekä 
osoittamalla kunnioitusta ja antautuvaa kuuliaisuutta isällesi ja äidillesi, kuten Herran omille on sopivaa, annat 
todistuksen jokapäiväisessä elämässäsi siitä, että totuudella on voima pyhittää luonne. (Manuscript Releases, osa 
4, s. 194.)
 Perheongelmien ratkaiseminen on vaikeaa silloinkin, kun mies ja vaimo pyrkivät oikeudenmukaisesti määrit-
tämään monet velvollisuutensa mutta eivät ole alistaneet sydäntänsä Jumalalle. (Kodin ihanteita, s. 106.)
 Joka uskoo minuun, ’hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. 
(Joh. 7:38.)
 Jos Jumalan tahto toteutuu, mies ja vaimo kunnioittavat toisiaan sekä vaalivat rakkautta ja luottamusta. Kaikki, 
mikä uhkaa perheen rauhaa ja yhtenäisyyttä, tulee vakaasti tukahduttaa, ja ystävällisyyttä ja rakkautta tulee vaalia. 
Se, joka ilmentää hellyyden, kärsivällisyyden ja rakkauden henkeä, huomaa, että sama henki heijastuu takaisin 
häneen. Kun Jumalan Henki hallitsee, aviosuhteessa ei tule puhettakaan yhteensopimattomuudesta. Jos Kristus, 
kirkkauden toivo, on saanut muodon sydämessä, koti on täynnä yhteisymmärrystä ja rakkautta. Vaimon sydämes-
sä asuva Kristus on yksimielinen miehen sydämessä asuvan Kristuksen kanssa. Yhdessä he ponnistelevat kohti 
kotia, jonka Kristus on mennyt valmistamaan niille, jotka rakastavat häntä. (Kodin ihanteita, 107, 108.)
 Me tarvitsemme Jumalan Henkeä, sillä ilman sitä meillä ei ole sopua kodissamme. Jos vaimolla on Kristuksen 
henki, hän varoo sanojaan; hän hillitsee mielensä, hän on nöyrä, mutta ei tunne itseään orjaksi, vaan miehensä 
toveriksi. Jos mies on Jumalan palvelija, hän ei tyrannisoi vaimoaan; hän ei ole mielivaltainen eikä kohtuuton. Me 
emme voi liikaa vaalia rakkautta kodissa, sillä koti on taivaan vertauskuva, jos Herran Henki asuu siellä. – – Jos 
toinen erehtyy, toinen kohtelee häntä kärsivällisesti kuin Kristus eikä kylmästi käännä hänelle selkäänsä. (Kodin 
ihanteita, s. 105, 106.)
 Jos sinulla on korkeat tavoitteet ja päämääränäsi on saavuttaa ylempi taso, koti- ja perhe-elämä suo parhaat 
mahdolliset edellytykset harjoittaa itsekuria. Jos käyttäydyt väärin kotona, kaikki muutkin tavoitteesi ja pyrkimyk-
sesi menevät pieleen. Aloita kotona luonteesi hiominen sellaiseksi, että Jumala voi siihen mielistyä. Se tekee si-
nusta siunauksen kodillesi. Ja kun olet poissa kotoa, et epäonnistu olemaan siunauksena muillekaan, joiden kans-
sa olet tekemisissä. Kotona harjoitettu uskonto tulee heijastumaan myös kotipiirin ulkopuolelle. (The Youth’s 
Instructor, 21. huhtikuuta, 1886, s. 62, kappale 7.)

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten:
1. Kuinka voit esimerkkisi kautta johdattaa perhettäsi yltäkylläisempään elämään Kristuksessa?
2. Oletko aina ollut hyvä perheenjäsen? Pitääkö sinun pyytää anteeksi ja korjata jotakin käytöksessäsi? Pitääkö 
sinun antaa perheellesi etusija kaiken muun rinnalla?
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9. päivä – Kristus seurakunnan heijastamana
”Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että 
sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.” (Joh. 17:23.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys (n. 10 min.)
 • Aloittakaa rukoushetkenne ylistämällä Jumalaa siitä, että hän on ilo, rauha, kärsivällisyys jne.
 • Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän on kutsunut jäännösseurakuntansa olemaan valona maailmalle.
 • Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän tulee viemään päätökseen työnsä, jonka hän on aloittanut seurakunnassa.

Synnintunnustus ja voitto synnistä (n. 5 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa näyttämään, mitkä synnit teidän tulisi tunnustaa yksityisesti. Vedotkaa hänen voittoonsa 

kyseisistä synneistä.
 • Pyytäkää Jumalalta anteeksi niitä kertoja, jolloin sallitte sydämeenne päästä kateutta ja epäluuloja veljiänne 

kohtaan. Pyytäkää anteeksi sitä, että olette liian usein nähneet vain heidän virheensä. Rukoilkaa uutta sy-Rukoilkaa uutta sy-
däntä, joka on täynnä rakkautta ja myötätuntoa.

 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän antaa teille anteeksi kuten 1. Joh. 1:9 vakuuttaa.

Pyynnöt ja esirukoukset (n. 35 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa valmistamaan sydäntänne vastaanottamaan Pyhän Hengen.
 • Rukoilkaa, että perheenne voisi olla yksimielinen ja että rauha ja rakkaus voisivat vallita seurakunnissam-

me.
 • Pyytäkää Jumalaa puhdistamaan seurakuntaa, jotta vierailijat voisivat aistia Pyhän Hengen läsnäolon.
 • Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat (paikallisseurakuntien pastorit, piirikuntien, unioneiden, osastojen ja 

pääkonferenssin johtajat) voisivat työskennellä täynnä rakkautta, myötätuntoa ja yksimielisyyttä, jotta sai-
simme päätökseen sen työn, jonka Kristus meille antoi.

 • Rukoilkaa yksimielisyyttä maailmanlaajuisesti jokaiseen seurakuntaan ja seurakunnan toimintayksikköön. 
Rukoilkaa, että yksimielisyys voisi perustua Jumalan sanan kunnioittamiseen, nöyrään rukoukseen, Pyhän 
Hengen voimaan, seurakunnan toimintatapojen kunnioittamiseen sekä seurakunnan lähetystehtävään si-
toutumiseen.

 • Rukoilkaa elämäänne nöyryyttä, jotta voisitte yksimielisesti antautua Jumalan johdettaviksi sekä hyväksyä 
seurakuntajärjestyksen puitteissa tehdyt yhteiset päätökset ja kaiken sen, mitä pääkonferenssin yleisko-
kouksissa äänestetään.

 • Rukoilkaa, että voisimme omistaa enemmän ajastamme ikuisille arvoille Raamatun tutkimisen ja rukouksen 
kautta. Rukoilkaa, että Jumala saisi täysin ohjata kansaansa hänen tahtonsa, ei meidän tahtomme, mukaan. 
Tämä auttaa meitä pysymään Jumalaa lähellä ja Pyhä Henki voi kumota niitä maallisia vaikutteita, jotka uh-
kaavat ottaa vallan Jumalan seurakunnassa ja meidän omassa päivittäisessä elämässämme.

 • Kaupunkimissiot (Mission to the Cities) – Rukoilkaa Itä ja KeskiAfrikan osaston puolesta sekä niiden kau-
punkien puolesta, jotka siellä on valittu erityisiksi työkohteiksi: Kinshasa, Dar es Salaam, Addis Abeba, Kam-
pala, Kananga, Lodwar, Lubumbashi, Goma, Magara ja Juba. Rukoilkaa, että Paholaisen vahvat linnoitukset 
sortuisivat ja että ihmiset pääsisivät luomaan suhteen Kristukseen.

 • Rukoilkaa, että seurakuntamme nuoret ja me kaikki varjeltuisimme yhä lisääntyviltä maailmallisilta vaikut-
teilta.  Rukoilkaa, että voisimme keskittyä Jumalan sanaan ja toisten ihmisten palvelemiseen. Rukoilkaa, että 
paikallisseurakunnat voisivat sponsoroida nuoria lähetysmatkoille ja heidän pyrkiessään palvelemaan toi-
sia.

 • Rukoilkaa niiden seitsemän (tai useamman) rukouslistallanne olevan ihmisen puolesta, että he näkisivät 
tarpeensa ja voisivat avata sydämensä Pyhälle Hengelle.

 • Rukoilkaa omien henkilökohtaisten tarpeittenne puolesta.

6.–16.1.2016
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Kiittäminen (n. 10 min.)
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt seurakuntansa keskellä ja mitä hän tulee tekemään sen kautta.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän on halukas puhdistamaan, muuttamaan sisäisesti ja johdattamaan seurakun-

taa.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että Jeesus on rukoillut seurakunnan puolesta, että se voisi olla yksimielinen.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän työskentelee niiden ihmisten sydämessä, joiden puolesta olette rukoilleet.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voit-
te laulaa myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Kristus seurakunnan heijastamana

”Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että 
sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.” (Joh. 17:23.)

Mikään ei niin heikennä seurakunnan vaikutusta kuin rakkauden puute. – – Maailman ihmiset katsovat meitä 
nähdäkseen, miten uskomme vaikuttaa luonteeseemme ja elämäämme. He tarkkailevat nähdäkseen, onko uskolla 
pyhittävä vaikutus sydämessämme ja muutummeko me Kristuksen kaltaisiksi. He ovat valmiita löytämään joka 
ainoan puutteen elämästämme, joka ainoan epäjohdonmukaisuuden toimintatavoistamme. Älkäämme antako 
heille minkäänlaista tilaisuutta paheksua uskoamme.
 Maailman vastustus ei ole se, mikä saattaa meidät suurimpaan vaaraan, vaan se pahuus, jota vaalitaan meidän 
omassa keskuudessamme. Se saa kaikkein pahinta tuhoa aikaan. Puolisydämisten uskonsa tunnustajien pyhitty-
mätön elämä hidastaa totuuden työtä ja tuo hengellistä pimeyttä Jumalan seurakunnan ylle.
 Varmin tapa heikentää itseämme hengellisesti on olla kateellisia ja epäluuloisia toinen toistamme kohtaan 
etsien vikoja ja olettaen pahaa. – – 
 Kun tulette yhteen, olkaa tarkkoja sanoistanne. – – Jos rakkaus totuuteen vallitsee sydämessänne, puhutte to-
tuudesta. Tulette puhumaan siitä siunatusta toivosta, joka teillä on Jeesuksessa. Jos teillä on rakkaus sydämessän-
ne, pyritte vahvistamaan ja rakentamaan veljeänne pyhässä uskossa. Jos joskus lausutaan sana, joka on vahingoksi 
ystäväsi tai veljesi luonteelle, älä edistä tällaista pahan puhumista. Se on vihollisen työtä. Ystävällisesti muistuta 
puhujaa siitä, että Jumalan sana kieltää tämän tyyppisen keskustelun. Meidän tulee tyhjentää sydämemme kai-
kesta, mikä saastuttaa sielun temppelin, jotta Kristus voi elää meissä. Lunastajamme on kertonut meille, kuinka 
voimme paljastaa hänet maailmalle. Jos vaalimme hänen Henkeään, osoitamme hänen rakkauttaan toisille, var-
tioimme toistemme etua, olemme ystävällisiä, kärsivällisiä ja pitkämielisiä, maailma näkee kantamissamme he-
delmissä todistuksen siitä, että olemme Jumalan lapsia. Seurakunnan yksimielisyys on se tekijä, joka auttaa meitä 
tekemään määrätietoisen vaikutuksen ei-uskoviin ja maailmallisiin ihmisiin. (That I May Know Him, s. 153.)
 Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. (Joh. 13:35.)
 Kristuksen uskonto merkitsee enemmän kuin synnin anteeksiantamusta; se merkitsee synnin poistamista ja 
syntyneen tyhjiön täyttämistä Hengellä. Se merkitsee mielen jumalallista valaisemista. Se merkitsee sitä, että sy-
dän tyhjennetään omasta minästä ja täytetään Kristuksen läsnäololla. Kun tämä tapahtuu seurakunnan jäsenille, 
seurakunnasta tulee elävä ja toimiva seurakunta. (Kun Pyhä Henki tulee, s. 319.)
 Kun saatamme sydämemme yksimielisyyteen Kristuksen kanssa ja elämämme sopusointuun hänen työnsä 
kanssa, Pyhä Henki, joka laskeutui helluntaipäivänä, laskeutuu yllemme. Meistä tulee vahvoja Kristuksen voimas-
sa, ja meidät täytetään Jumalan täyteydellä. – – Me annamme itsemme Kristukselle. Varauksetta pyhitämme omai-
suutemme ja kaikki kykymme hänen palvelukseensa. Tulemme toteuttamaan uskontunnustustamme käytännös-
sä; palvelemme Jumalaa palvelemalla niitä, jotka tarvitsevat meidän apuamme. Annamme valomme loistaa hyvinä 
töinä. (The Review and Herald, 16. joulukuuta, 1884.)
 Niin kuin opetuslapset lähtivät Hengen voimalla täytettyinä julistamaan evankeliumia, samoin Jumalan palve-
lijoiden on lähdettävä tänään. Kaikkien niiden, joiden ylle nykyisen totuuden valo loistaa, tulisi tuntea myötätun-
toa vielä pimeydessä olevia kohtaan. Valon tulisi heijastua kaikista uskovista selkeinä ja selväpiirteisinä säteinä. 
Herra odottaa saadakseen tehdä tänä päivänä samanlaisen työn kuin hän teki valittujen sanansaattajiensa kautta 
helluntaipäivänä. Tänä aikana, kun kaiken loppu on lähellä, seurakunnan innon tulisi ylittää varhaisen seurakun-
nan into. Into Jumalan kunnian puolesta sai opetuslapset todistamaan totuuden puolesta valtavalla voimalla. Eikö 
tällaisen innon tulisi liekehtiä meidänkin sydämessämme? Eikö meillä tulisi olla suuri kaipaus kertoa kertomusta 
vapahtavasta rakkaudesta, Kristuksesta ja hänestä ristiinnaulittuna? (The Review and Herald, 26. tammikuuta, 
1905.) 

Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten:
1. Kuinka sinä, Kristuksen elävän seurakunnan jäsen, voit kannustaa seurakuntaa yksimielisyyteen ja rakkauteen 
veljiä kohtaan?
2. Mieti rukouksen hengessä, pitäisikö sinun antaa anteeksi, pyytää anteeksi tai tehdä sovinto jonkun kanssa seu-
rakunnan sisällä tai sen ulkopuolella?



32

10. päivä – Kristuksen heijastaminen naapurustossa
”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.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys (n. 10 min.)
 • Aloittakaa rukoushetkenne ylistämällä Jumalaa siitä, että hän on ystävällinen, hyvä ja hellä.
 • Ylistäkää Jumala siitä, että hän on valinnut käyttää teitä tavoittaakseen ihmisiä, jotka janoavat elävää vettä.

Synnintunnustus ja voitto synnistä (n. 5 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille, mitkä synnit teidän tulee tunnustaa avoimesti ja mitkä yksityisesti. Ve-

dotkaa hänen voittoonsa kyseisten syntien osalta.
 • Pyytäkää anteeksi niitä kertoja, jolloin olette hävenneet jakaa uskoanne toisten kanssa. Pyytäkää Jumalaa 

antamaan teille rohkeutta ja rakkautta Kristuksen kautta, joka pysyy teissä.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän antaa teille anteeksi kuten 1. Joh. 1:9 vakuuttaa.

Pyynnöt ja esirukoukset (n. 35 min.)
 • Pyytäkää Jumalaa antamaan teille sydämen asiaksi toiset ihmiset ja rakkautta hänen eksyneitä lapsiaan koh-

taan.
 • Pyytäkää Jumalaa antamaan naapureittenne sydämeen Jumalan nälkä ja jano.
 • Pyytäkää Herraa täyttämään teidät Pyhällä Hengellään ja opettamaan teitä, kuinka voitte tavoittaa naapurei-

tanne rakkauden tekojen kautta, auttamalla heitä heidän tarpeissaan, voittamalla heidän luottamuksensa ja 
kutsumalla heitä seuraamaan Jeesusta.

 • Rukoilkaa, että voisitte kokea iloa siitä, että saatte kertoa Kristuksesta.
 • Pyytäkää, että saisitte viehättävän, Kristuksen kaltaisen luonteen, joka vetäisi ihmisiä Jeesuksen puoleen.
 • Rukoilkaa, että Jumala voisi opettaa teitä kääntämään ihmisten katseet Jeesukseen eikä teihin itseenne.
 • Rukoilkaa, että kaikki seurakunnan jäsenet voisivat alkaa lukea enemmän hengellistä kirjallisuutta. Rukoil-

kaa, että kirjallisuusevankeliointi niin perinteisten kirjojen kuin sähköisten julkaisujen muodossa voisi saa-
da suuremman huomion.

 • Rukoilkaa, että uudelleen voitaisiin alkaa korostaa sitä, miten tärkeää on käydä sapattina raamattutunnilla, 
jonka painopisteitä ovat ystävyys ihmisten välillä, lähetystyö ja paikallisseurakunnan ulospäin suuntautuva 
toiminta.

 • Rukoilkaa, että yhä lisääntyvässä määrin voitaisiin perustaa pienryhmiä niin, että kaikki jäsenet voisivat 
osallistua todistamiseen ja Jumalan suurten totuuksien julistamiseen näinä viimeisinä päivinä.

 • Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat (paikallisseurakuntien pastorit, piirikuntien, unioneiden, osastojen ja 
pääkonferenssin johtajat) voisivat olla hyviä todistajia lähimmäisilleen.

 • Kaupunkimissiot (Mission to the Cities) – Rukoilkaa InterEuroopan osaston puolesta sekä niiden kau-
punkien puolesta, joihin työtä on päätetty erityisesti keskittää: Geneve, Praha, Wien. Tuokaa rukouksessa 
Jumalan eteen myös Lähi-idän–Pohjois-Afrikan unioni ja ne 43 kaupunkia, joihin sen alueella on tarkoitus 
viedä evankeliumia seuraavan neljän, viiden vuoden aikana. Rukoilkaa näissä kaupungeissa työskentelevien 
seurakunnan jäsenten puolesta. Pyytäkää Jumalalta heille rohkeutta todistaa hänestä kaikissa tilanteissa.

 • Rukoilkaa, että seitsemännen päivän adventistien mediatyö voisi saada enemmän painoarvoa. Rukoilkaa, 
että siitä voisi ympäri maailman muodostua suunnattoman suuri ja kokonaisvaltainen evankelinen todistus.

 • Rukoilkaa niiden seitsemän (tai useamman) rukouslistallanne olevan ihmisen puolesta, että he näkisivät 
tarpeensa ja voisivat avata sydämensä Pyhälle Hengelle.

 • Rukoilkaa omien henkilökohtaisten tarpeittenne puolesta.

Kiittäminen (n. 10 min.)
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän työskentelee perheenne, ystävienne ja naapureittenne elämässä.
 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hänellä on jokaisessa kaupungissa ihmisiä, jotka kaihoten katsovat taivaaseen 

häntä odottaen.
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 • Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän tekee työtään kaikkien niiden ihmisten sydämessä, joiden puolesta olette 
rukoilleet.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voit-
te laulaa myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Kristuksen heijastaminen naapurustossa

”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.)

Jumalan lasten tehtävänä on olla Kristuksen edustajia ja Herran hyvyyden ja armon välittäjiä. Samalla tavoin kuin 
Jeesus on ilmoittanut meille Isän todellisen luonteen, meidän tulee ilmoittaa Kristus maailmalle, joka ei tunne hä-
nen hellää ja säälivää rakkauttaan. ”Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät.” 
”Kun minä olen heissä ja sinä minussa, – – silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut – –.” (Joh. 
17:18, 23.)
 Apostoli Paavali sanoo Jeesuksen opetuslapsille: ”Te itse olette meidän suosituskirjeemme, joka on kirjoitettu 
– – kaikkien ihmisten nähtäväksi ja luettavaksi.” (2. Kor. 3:2.) Jokainen uskova on Jeesuksen kirje maailmalle. Jos 
olet Kristuksen seuraaja, hän lähettää sinussa kirjeen siihen perheeseen, siihen kaupunkiin ja sille kadulle, jossa 
asut. Sinussa asuva Jeesus haluaa puhutella niitä, jotka eivät häntä tunne. He eivät ehkä lue Raamattua tai kuunte-
le ääntä, joka puhuu heille sen sivuilla. He eivät havaitse rakkautta, joka ilmenee Jumalan teoissa. Jos edustat Jee-
susta oikealla tavalla, niin he sinun avullasi saattavat oppia ymmärtämään hänen hyvyyttään. He saattavat oppia 
rakastamaan ja palvelemaan häntä. (Tie Kristuksen luo, s. 115.)
 Käy kylässä naapureittesi luona ja osoita olevasi kiinnostunut heidän pelastuksestaan. Ota kaikki hengelliset 
voimasi käyttöösi. Kerro niille, joiden luona vierailet, että kaiken loppu on lähellä. Herra Jeesus Kristus avaa hei-
dän sydämensä oven ja tekee lähtemättömän vaikutuksen heidän mieleensä. Jopa päivittäistä työtään tehdessään 
Jumalan kansan jäsenet voivat johdattaa toisia Kristuksen luo. Näin tehdessään he saavat kallisarvoisen vakuu-
tuksen siitä, että Vapahtaja on aivan heidän vieressään. Heidän ei tarvitse ajatella, että heidät on jätetty omien, 
heikkojen ponnistustensa varaan. Kristus antaa heille puhuttaviksi sanat, jotka voivat virvoittaa, rohkaista ja vah-
vistaa heikkoja, pimeydessä kamppailevia ihmisiä. Heidän oma uskonsa saa vahvistusta heidän tajutessaan, että 
Lunastajan lupaus saa täyttymyksensä. He eivät ainoastaan ole siunauksena toisille, vaan se työ, jota he tekevät 
Kristukselle, siunaa myös heitä itseään. (Counsels for the Church, s. 62.)
 Vaikutuksesi tavoittaa ihmisen huomaamatta ollessasi yhteydessä Jumalaan. – – Velvollisuutesi on olla kristit-
ty sanan korkeimmassa merkityksessä – ”Kristuksen kaltainen”. Näkymättömät kaapelit yhdistävät sinut niiden 
ihmisten mieliin, joiden kanssa olet tekemisissä. Jos olet jatkuvassa yhteydessä Jumalaan, kykenet vaikuttamaan 
siten, että elämästä tulee mielekästä. Jos olet itsekäs ja korotat vain itseäsi, jos olet maailmallinen ja sinulla ei ole 
ystävällisyyden laki huulillasi eikä rakkaus pulppua miellyttävänä tuoksuna sydämestäsi, et asemastasi, kokemuk-
sistasi tai tietomäärästäsi riippumatta pysty tekemään mitään siten kuin pitäisi tehdä. (My Life Today, 178.)
 Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, 
jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka 
rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. (1. Joh. 4:20, 21.)
 Sisaren, veljen tai ystävän lausumissa aidoissa, rehellisen yksinkertaisissa sanoissa on voimaa avata ovet sydä-
miin, jotka tarvitsevat Kristuksen kaltaisten sanojen tuoksua ja Kristuksen rakkauden hengen herkkää kosketus-
ta. (My Life Today, s. 178.)
 Ympärillämme kuuluu kaikkialta surun valtaan joutuneen maailman valituksia. Joka taholla on puutteenalaisia 
ja ahdistettuja. Meidän tulee lievittää ja helpottaa elämän vaikeuksia ja kärsimyksiä. – – Vain Kristuksen rakkaus 
voi täyttää sielun tarpeet. Jos Kristus pysyy meissä, silloin sydämemme on täynnä jumalallista myötätuntoa. Sil-
loin hartaan, Kristuksen kaltaisen rakkauden suljetut lähteet puhkeavat virtailemaan. (Kristuksen vertaukset, s. 
305, 306.)
 Mikä lempeys ja kauneus säteilikään Vapahtajan jokapäiväisestä elämästä! Mikä suloisuus virtasikaan hänen 
läsnäolostaan! Sama henki ilmenee hänen lapsissaan. Niitä, joissa Kristus asuu, ympäröi jumalallinen ilmapiiri. 
Heidän valkeissa, puhtaissa vaatteissaan on taivaallisten kukkatarhojen sulotuoksu. Heidän kasvonsa heijastavat 
Jumalan kirkkautta ja valaisevat tietä kompasteleville ja väsyneille jaloille. (Kodin ihanteita, s. 399, 400.)
 
Kysymyksiä henkilökohtaista pohdintaa varten:
1. Haluatko sinä tulla täytetyksi Kristuksen rakkaudella ja hänen myötätunnollaan kuolevaa maailmaa kohtaan?
2. Mitkä ovat sellaisia käytännön tapoja, joilla voit todistaa omassa naapuristossasi?
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11. päivä – Yltäkylläisempi elämä

Ehdotus päätössapatin ohjelmarungoksi

Päätössapatin tulisi olla suurta ilojuhlaa siitä, mitä Jumala on tehnyt teille ja seurakunnallenne kymmenen ru-
kouksen päivän aikana. Suunnitelkaa päivänne niin, että voitte juhlia Jumalan hyvyyttä ja suurenmoista voimaa. 
Miettikää, miten olette saaneet kokea Pyhän Hengen vuodatusta kuluneen kymmenen päivän aikana. Tänä sapat-
tina teillä on etuoikeus iloita siitä, mitä hän on tehnyt menneisyydessä, mitä hän tekee parhaillaan ja mitä hän 
tulee tekemään tulevaisuudessa.

Teemateksti: Joh. 10:7–16.
”Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja 
rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. 
Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. 
Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.
 ”Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarenki ei ole 
oikea paimen eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. 
Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista.
 ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. 
Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä 
tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi pai-
men.” (Joh. 10:7–16.)

Jokaisen seurakunnan tarpeet ovat ainutlaatuisia, joten tehkää yhteistyötä seurakuntanne johtajien kanssa ja laa-
tikaa oman seurakuntanne tarpeisiin sopiva suunnitelma. Tässä kuitenkin joitakin ehdotuksia, joita voi ottaa mu-
kaan päätössapatin jumalanpalvelusohjelmaan:

+ Raamatun opetusta Joh. 10:7–16 pohjalta: Raamatunpaikan pohjalta voidaan pitää saarna tai raama-
tunpaikkaa voidaan käyttää johdantona todistuspuheenvuoroihin siitä, miten Jumalan on toiminut kymmenen 
rukouksen päivän aikana.

+ Todistuksia: Varatkaa riittävästi aikaa rukousvastauksista kertoville todistuksille. Niillä, jotka ovat osallistu-
neet 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 ker-
rottavaa. Saattaisi olla hyvä pyytää muutamaa henkilöä valmistamaan todistuspuheenvuoronsa etukäteen valmiik-
si. Tämän lisäksi sana voi olla myös vapaa.

+ Rukoushetki: Kutsukaa koko seurakunta yhtymään yhteiseen rukoukseen. Joku voi johtaa seurakuntaa in-
teraktiiviseen rukoukseen samalla tyylillä, jota olette käyttäneet menneellä viikolla. Voitte rukoilla jonkin tietyn 
raamatunkohdan läpi. Voitte tehdä tämän joko pienryhmissä tai kaikki yhdessä. Toinen vaihtoehto voisi olla, että 
jumalanpalvelustilaisuudessa otetaan useassa eri kohdassa erilaisia rukouksia: raamatuntekstin läpi rukoilemista; 
pienryhmissä, yksin, yhdessä tai hiljaa mielessä rukoilemista jne.

+ 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.

+ Tulevaisuuden suunnitelmat: Jos Jumala on kymmenen rukouksen päivän aikana ilmaissut johdatustaan 
siihen, että aloittaisitte jonkin uuden tai erityisen tavan, jolla voisitte tavoittaa ja koskettaa ihmisiä Herralle, anta-
kaa seurakuntaperheenne tietää suunnitelmista ja kutsukaa heitä osallistumaan ja rukoilemaan työn puolesta.

+ Lapset/Nuoret: Aiheeseen sopisi varmasti rukousta käsittelevä lastenkertomus. Jos rukouskokouksiin on 
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osallistunut 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 vapaavalinnainen rukouskokous kymmenennen päivän päätteeksi

Miksi yöllinen rukouskokous?
Siinä, että valvoo koko yön tai puoli yötä rukoillen, ei ole mitään pyhää. Tämä on kuitenkin usein ainoa aika, jol-
loin 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 Jumala 
on pannut sydämellenne.
 Ehdotuksemme on, että yörukouskokouksessa olisi useampi johtaja. Muistakaa pitää taukoja. Johtaja voi 
tunnustella ilmapiiriä ja aistia, milloin tauko on paikallaan ja milloin voidaan siirtyä rukoushetken seuraavaan 
 osioon. Ehdotamme, että pidätte ainakin kymmenen minuutin tauon aina puolentoista tunnin välein. Voitte myös 
liittää rukoushetkeenne Raamatun 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.

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 kuu-
lisi 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 seurakuntan-
ne syntejä.

+ Rukoilkaa rukouskokouksessa läsnä olevien ihmisten tarpeitten puolesta. Niin monilla ihmisillä on kärsimys-
tä, he ovat rukouksen tarpeessa tai tuntevat jonkun, joka suuresti tarvitsee rukousta. Muodostakaa piiri, jonka 
keskelle asetatte tuolin. Pyytäkää niitä, joilla on rukousaiheita, tulemaan yksitellen istumaan tuoliin ja jakamaan 
rukousaiheensa. Kerääntykää tuon ihmisen ympärille. Pari kolme teistä voi rukoilla ääneen hänen ja hänen tar-
peittensa puolesta. Vedotkaa Jumalan lupauksiin hänen puolestaan. Tulette hämmästymään sitä, kuinka paljon 
ihmisillä on tuskaa elämässään ja miten 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 eikä niitä tulisikaan jakaa kaikkien kanssa. Joskus on hel-
pompaa 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:

 • Rukoilkaa seurakunnan johtajien (paikallisseurakuntien pastoreiden, piirikuntien, unioneiden, osastojen ja 
pääkonferenssin johtajien) puolesta, että he täyttyisivät Pyhällä Hengelle ja voisivat pysyä Kristuksessa.

 • Rukoilkaa, että seurakunta voisi olla hengessä ja totuudessa yksimielinen. Rukoilkaa, että jokainen seura-
kunta ja sen toimintayksikkö voisi olla täysin sitoutunut seurakunnan lähetystehtävään ja Ilmestyskirjan 
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14. luvun kolmen enkelin sanoman sekä Ilmestyskirjan 18. luvun neljännen enkelin sanoman julistamiseen.
 • Rukoilkaa, että seurakunnassa alkanut herätys ja uudistus voisivat yhä laajeta ja kasvaa seurakunnan kaikil-

la tasoilla, niin jäsenistön keskuudessa kuin piirikuntien, unioneiden, laitosten, osastojen ja pääkonferens-
sin työntekijöiden keskuudessa. Kiinnittäkää huomionne siihen, miten herätys ja uudistuminen voisivat 
vaikuttaa teihin henkilökohtaisesti ja miten ne vaikuttaisivat perheeseenne, seurakuntaanne ja yhteisöön-
ne. Rukoilkaa, että ihmiset haluaisivat osallistua yhteiseen rukoukseen kannustavaan pääkonferenssilta 
tulleeseen ”United in Prayer” -aloitteeseen pyytämällä Pyhän Hengen myöhäissateita ja Joelin kirjassa (luku 
3), Hoosean kirjassa (luku 6) ja Apostolien teoissa (luku 2) kuvattujen ennustusten täyttymistä.

 • Rukoilkaa, että alkaisimme enemmän korostaa henkilökohtaisen päivittäisen Raamatun lukemisen tärkeyt-
tä. Rukoilkaa, että voisimme niin yksilöinä kuin seurakuntanakin lukea ja noudattaa lukemaamme, esimer-
kiksi pääkonferenssilta tulleen ”Believe His Prophets” -aloitteen puitteissa, jossa korostetaan Raamatun ja 
profetian hengen kirjoitusten lukemista ja tutkimista.

 • Rukoilkaa, että jokainen seurakunnan johtaja ympäri maailman voisi pitää lujasti ja uskollisesti kiinni seura-
kuntamme hengellisestä ja evankelisesta näkökulmasta. Anokaa Herralta, että hän varjelisi pastoreita ja seu-
rakunnan jäseniä menettämästä profeetallista identiteettiään siitä, keitä me olemme seitsemännen päivän 
adventisteina, Jumalan lopun ajan jäännösseurakuntana.

 • Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat ja jäsenet todellakin tajuaisivat, miten lähellä ajan loppua me elämme 
ja että Jeesuksen paluu varmasti tapahtuu pian, kuten meille Ilmestyskirjan luvussa 22 on kolmeen kertaan 
ilmoitettu.

 • Rukoilkaa, että voisimme omistaa enemmän aikaamme ikuisille arvoille tutkimalla Raamattua ja rukoile-
malla. Näin sallimme Jumalan ohjata meitä, hänen kansaansa, hänen tahtonsa eikä oman tahtomme mu-
kaan. Raamatun tutkiminen ja rukoileminen auttavat pitämään meidät lähellä Jumalaa. Niiden kautta Pyhän 
Hengen voima voi kumota niitä maailmallisia vaikutuksia, jotka uhkaavat Jumalan seurakuntaa ja meidän 
päivittäistä elämäämme.

 • Rukoilkaa, että ihmiset voisivat sydämestään olla kiitollisia ja täysin hyväksyä profetian hengen kirjoitukset 
tähän päivään soveltuvina ohjeina. Rukoilkaa, että seurakunnan johtajat ja jäsenet voisivat lukea kirjoituk-
sia säännöllisesti.

 • Rukoilkaa, että voisimme keskittää ajatuksemme selkeästi Kristukseen: siihen työhön, jonka hän suoritti 
puolestamme eläessään maan päällä; hänen ristinkuolemaansa, hänen ylösnousemukseensa; hänen tämän-
hetkiseen tehtäväänsä, jota hän suorittaa meidän hyväksemme taivaan kaikkein pyhimmässä sekä hänen 
pian tapahtuvaan toiseen tulemiseensa.

 • Rukoilkaa, että kaikki seurakunnan jäsenet ja johtajat voisivat osoittaa suurempaa mielenkiintoa kristillistä 
koulukasvatusta kohtaan ja antaa suurempaa tukea sille, että seitsemännen päivän adventistien tarjoama 
koulutus voisi säilyä aidosti adventistisena niin sisällöiltään kuin korostuksiltaankin. Tämä on elintärkeää 
seurakunnan tulevien työntekijöiden kannalta ja myös lähetystyön näkökulmasta katsottuna.

 • Rukoilkaa, että ihmiset voisivat kiinnostua enemmän tutkimaan Danielin kirjaa ja Ilmestyskirjaa.
 • Rukoilkaa, että ihmiset voisivat ymmärtää ja julistaa pyhäkköpalvelusta kauniina selityksenä pelastuspro-

sessista.
 • Rukoilkaa, että Jumalan rakkaus voisi tulla täydelliseksi hänen seurakuntansa keskuudessa.
 • Rukoilkaa, että ihana, raamatullinen oppi luomisesta (että maailmamme luotiin kuutena peräkkäisenä kir-

jaimellisena päivänä Herran sanan voimalla) voisi saada yhä enemmän painoarvoa.
 • Rukoilkaa voimallista hengellisen tuen lisääntymistä niille seitsemännen päivän adventistinuorille, jotka 

käyvät tavallisia, maallisia kouluja. Rukoilkaa, että heistä voisi tulla voimakkaita lähetystyöntekijöitä, jotka 
palvelevat toisia korkeakouluissa ja yliopistoissa ympäri maailman.

 • Rukoilkaa, että seurakuntaorganisaatio ja seurakunnan kaikkia työmuotoja tukevat tahot voisivat tehdä 
vahvaa ja kestävää yhteistyötä maailman evankelioimiseksi. Rukoilkaa, että kaikkien tahojen välillä voisi 
vallita yksimielisyys.

 • Anokaa Herralta, että hän kasvattaisi keskuudestanne jumalaapelkääviä, opetukselle vastaanottavaisia ja 
nöyriä tulevaisuuden johtajia, jotka voisivat olla esimerkkeinä Kristus-keskeisestä johtajuudesta seurakun-
nan täyttäessä taivaasta saatua tehtäväänsä julistaa maailmalle kolmen enkelin sanomaa, jonka keskiössä on 
Kristuksen vanhurskaus.

 • Rukoilkaa, että seurakunnan jäsenet ja muu yleisö voisivat ymmärtää terveysuudistuksen tärkeyden osana 
voimakasta huutoa, joka Kristuksen vanhurskauden kautta palauttaa ihmisiin heissä olleen Jumalan kuvan. 
Rukoilkaa, että kaikki voisivat omaksua terveellisen elämäntavan ja raittiuden, jotta kohtelisimme kaikki 
kehoamme Pyhän Hengen temppelinä ja pystyisimme näin paremmin ottamaan vastaan tärkeitä ajatuksia 
Jumalalta.

 • Rukoilkaa kaikkien kolmentoista osaston ja niihin liitetyn unionin (Lähiidän–PohjoisAfrikan unionin) laa-
jojen evankelisten suunnitelmien ja toimintamuotojen puolesta. Rukoilkaa, että kaupunkimissiot (Mission 
to the Cities) voisivat olla menestys ja että ihmisiä tavoitettaisiin myös maaseutualueilta.

 • Rukoilkaa, että jokainen seurakunnan jäsen saisi sydämen asiakseen ihmisten voittamisen Kristukselle ja 
voisi ymmärtää, että taivas pyytää jokaista seuraamaan Jeesuksen jalanjäljissä sekä Jumalan ohjaamina jaka-
maan omasta henkilökohtaisesta uskostaan toisten kanssa.
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 • Rukoilkaa, että kaikkia soveltuvia sosiaalisen median kanavia voitaisiin käyttää luovasti ja tuoreella tavalla, 
jotta kolmen enkelin sanoma voisi tavoittaa tämän päivän kiireiset ihmiset.

 • Rukoilkaa, että kaikki seurakunnan jäsenet ja seurakunnan laitokset voisivat yhä enenevässä määrin osallis-
tua evankelioimistoimintaan ja seurakunnan lähetystyön tukemiseen.

 • Rukoilkaa, että voisimme perustaa erityisesti suurkaupunkeihin ympäri maailman tuhansia ”vaikutuskes-
kuksia” (seurakuntia, terveysasemia, päiväkoteja, kirjapisteitä, lähetyskeskuksia, nuorisokeskuksia, kasvisra-
vintoloita, klinikoita ja paljon muita). Rukoilkaa, että nämä keskukset voisivat saada aikaan suuria muutok-
sia ihmisten elämässä heidän päästessään osallisiksi Jumalan totuudesta kristillisen palvelun kautta.

 • Rukoilkaa, että Jumala voisi auttaa meitä täydemmin ymmärtämään niitä keinoja, joita Kristus käytti työs-
sään (kokonaisvaltainen terveystyö). Rukoilkaa, että kaikki seurakunnan jäsenet voisivat olla vastaamassa 
ihmisten tarpeisiin seuraamalla Kristuksen esimerkkiä toisten palvelemisesta.

 • Rukoilkaa, että jokainen seitsemännen päivän adventisti, niin mies, nainen kuin lapsikin, voisi olla mukana 
yhteisessä evankelioimisessa todistamalla omakohtaisesti. Rukoilkaa, että Pyhä Henki voisi antaa meille 
voiman luovuttaessamme elämämme hänen johtoonsa.

 • Rukoilkaa, että seitsemännen päivän adventistiperheet voisivat olla malliesimerkkejä siitä, miten Kristus 
voi tuoda kotiin rauhan ja rakkauden. Pyytäkää, että Kristuksen vanhurskauden pyhittävä voima voisi pois-
taa perheistä kaiken väärän käyttäytymisen ja turhan kuormituksen. Rukoilkaa, että perheet voisivat olla 
kääntämässä ihmisten huomiota Kristuksen pikaiseen paluuseen ja siihen, miten Jumalan ikuinen perhe 
saa pian olla yhdessä taivaassa.

 • Rukoilkaa oman seurakuntanne ja koko maailmanlaajuisen seurakunnan rikkimenneiden perheiden puo-
lesta.

 • Rukoilkaa yksimielisyyttä maailmanlaajuisesti jokaiseen seurakuntaan ja seurakunnan toimintayksikköön. 
Rukoilkaa, että yksimielisyys voisi perustua Jumalan sanan kunnioittamiseen, nöyrään rukoukseen, Pyhän 
Hengen voimaan, seurakunnan toimintatapojen kunnioittamiseen sekä seurakunnan lähetystehtävään si-
toutumiseen.

 • Rukoilkaa elämäänne nöyryyttä, jotta voisitte yksimielisesti antautua Jumalan johdettaviksi sekä hyväksyä 
seurakuntajärjestyksen puitteissa tehdyt yhteiset päätökset ja kaiken sen, mitä pääkonferenssin yleisko-
kouksissa äänestetään.

 • Rukoilkaa, että seurakuntamme nuoret ja me kaikki varjeltuisimme yhä lisääntyviltä maailmallisilta vaikut-
teilta. Rukoilkaa, että voisimme keskittyä Jumalan sanaan ja toisten ihmisten palvelemiseen. Rukoilkaa, että 
paikallisseurakunnat voisivat sponsoroida nuoria lähetysmatkoille ja heidän pyrkiessään palvelemaan toi-
sia.

 • Rukoilkaa, että kaikki seurakunnan jäsenet voisivat alkaa lukea enemmän hengellistä kirjallisuutta. Rukoil-
kaa, että kirjallisuusevankeliointi niin perinteisten kirjojen kuin sähköisten julkaisujen muodossa voisi saa-
da suuremman huomion.

 • Rukoilkaa, että uudelleen voitaisiin alkaa korostaa sitä, miten tärkeää on käydä sapattina raamattutunnilla, 
jonka painopisteitä ovat ystävyys ihmisten välillä, lähetystyö ja paikallisseurakunnan ulospäin suuntautuva 
toiminta.

 • Rukoilkaa, että yhä lisääntyvässä määrin voitaisiin perustaa pienryhmiä niin, että kaikki jäsenet voisivat 
osallistua todistamiseen ja Jumalan suurten totuuksien julistamiseen näinä viimeisinä päivinä.

 • Rukoilkaa, että seitsemännen päivän adventistien mediatyö voisi saada enemmän painoarvoa. Rukoilkaa, 
että siitä voisi ympäri maailman muodostua suunnattoman suuri ja kokonaisvaltainen evankelinen todistus.
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Lupauksia, joihin voit rukouksessa vedota

Lupauksia Pyhästä Hengestä

”Pyytäkää Herralta sateita, pitkälle kevääseen saakka! Herra nostattaa tuulispäät ja pilvet, hän lähettää sadekuu-
rot. Hän antaa viljan viheriöidä jokaisen pellolla.” Sak. 10:1

”Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon en-
nemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” Luuk. 11:13

”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, 
mitä olen teille puhunut. – – ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä 
vanhurskaus ja mitä tuomio.” Joh. 14:26; 16:8

”Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä 
menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. 
Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.” Joh. 14:12–14

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

Lupauksia siitä, että Jumala vastaa rukouksiin

”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen.” Joh. 
15:7

”Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme 
avun silloin kun sitä tarvitsemme.” Hepr. 4:16

”Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän.” 
Mark. 11:24

”Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.” Ps. 50:15

”Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isäl-
täni, joka on taivaissa.” Matt. 18:19

”Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte.” Matt. 21:22

”[J]a mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. Mitä te minun 
nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.” Joh. 14:13, 14
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”Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen 
hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne 
on täydellinen.” Joh. 16:23, 24

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

Lupauksia Jumalan voimasta

”Onko Herralle mikään mahdotonta?” 1. Moos. 18:14

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

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

”Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.” 1. Tess. 5:24

”Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa.” 
Job 42:2

”Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästä-
nyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi 
Poikansa mukana meille kaikkea muutakin?” Room. 8:31, 32

”Jumala ei ole ihminen: hän ei valehtele, hän ei muuta mieltään. Hänkö ei tekisi, mitä sanoo? Hänkö ei pitäisi, 
mitä lupaa?” 4. Moos. 23:19

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

Lupauksia Jumalan johdatuksesta

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

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

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

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

”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et mi-
tään tiedä.” Jer. 33:3

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

”’Minä opetan sinua’, sanoo Herra, ’minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askelei-
tasi.’” Ps. 32:8

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

”Kuka on se mies, joka Herraa pelkää? Hänelle Herra neuvoo tien, joka tämän tulee valita.” Ps. 25:12 RK 2012
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”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet 
mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.” Sananl. 3:5, 6

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

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

Lupauksia sydämen muutoksesta

”Minä annan heille uuden sydämen, niin että he tuntevat minut ja ymmärtävät, että minä olen Herra. He käänty-
vät jälleen minun puoleeni, koko sydämestään. He ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.” Jer. 24:7

”Herra, teidän Jumalanne, taivuttaa teidän sydämenne ja jälkeläistenne sydämet kuuliaisiksi, niin että rakastatte 
häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Silloin te saatte elää[.]” 5. Moos. 30:6

”Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydä-
men pois ja annan tilalle elävän sydämen.” Hes. 36:26

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

”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 meil-
le lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa hi-
mojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta.” 2. Piet. 1:3, 4

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

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

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

Lupauksia anteeksiannosta

”[J]a jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat 
tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi.” 2. Aik. 7:14

”[S]inä annoit anteeksi kansasi synnit, pyyhit pois kaikki sen rikkomukset.” Ps. 85:3

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

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

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

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

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

”Mutta minä, minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi oman itseni tähden enkä muistele sinun syntejäsi.” Jes. 
43:25
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”[S]illä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.” Jer. 31:34

”Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkau-
den[.]” Ef. 1:7

Lupauksia siitä, että synti voidaan voittaa

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

”Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut.” Room. 8:37

”Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!” 1. Kor. 15:57

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

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

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

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

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

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

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

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

Lupauksia paranemisesta

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

”[N]iin kuin ovat sinun päiväsi, niin olkoon myös sinun voimasi.” 5. Moos. 33:25 RK 2012

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

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

”Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Hal-
veksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen 
meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niis-
tä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet 
ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.” 
Jes. 53:3–5

”Paranna sinä minut, Herra, niin minä paranen. Auta minua, niin minä saan avun. Sinua yksin minä ylistän!” Jer. 
17:14
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 ”Minä hoidan haavasi terveiksi, parannan sinun vammasi, sanoo Herra – –.” Jer. 30:17

”Mutta vielä minä annan heidän haavojensa kasvaa umpeen ja parantua, minä teen heidät terveiksi ja lahjoitan 
heille pysyvän rauhan ja menestyksen.” Jer. 33:6

”Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te 
astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.” Mal. 3:20

 ”Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä 
Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa 
hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi.” Jaak. 5:14, 15

Lupauksia siitä, että saamme voimaa toimia Jumalan tahdon mukaan

”Luota Herraan! Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan!” Ps. 27:14

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

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

”Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.” Fil. 4:13 RK 2012

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

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

Lupauksia siitä, että voimme olla Jumalan todistajia

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

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

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

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

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

”Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hä-
nen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa.” 1. Piet. 2:9

”[V]aan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mi-
hin teidän toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti – –” 1. Piet. 3:15, 16


