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Ylipappi
Esittely
Tervetuloa mukaan Kymmenen rukouksen päivää 2018 -kampanjaan! Olemme valtavan kiitollisia siitä, että voimme aloittaa tämän vuo-
den rukouksella. Jumala on tehnyt monia ihmeitä viime vuosina, kun olemme etsineet häntä rukoillen ja paastoten. Pyhä Henki on kor-
jannut ihmissuhteita ja saanut aikaan herätystä, kääntymisiä, 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:
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”Kiitos! Seurakuntamme on elpynyt, ja 
olemme saaneet todistaa suurta yk seyttä 
siellä, missä ennen oli hajaannusta. 
Olemme nähneet Kristuksen taivaallises-
sa pyhäkössä, ja rukouksemme on, että 
voisimme edelleen pysyä hänen yhteydes-
sään. Ykseys on tuntuvin rukousvastaus, 
jonka olemme tähän mennessä saaneet, 
ja lähetän muita henkilökohtaisia todistuk-
sia sitä mukaa kuin niitä tulee.” Shadreck 
Charumbira

”Kiitos erinomaisesta ohjelmasta. Minut 
valittiin pienen seurakuntamme rukous-
toiminnan apulaisjohtajaksi. Aloitimme 
ohjelmamme paasto- ja rukoussapatilla, ja 
sitten Kymmenen rukouksen päivää -kam-
panja käynnistyi keskiviikkona. Meillä oli 
hyvä määrä seurakuntalaisia osallistujina. 
Vastauksena rukouksiimme paikallinen 
lähetyksemme nimitti seurakunnallemme 
pastorin useiden ilman pastoria toimimiem-
me vuosien jälkeen. Rukoilkaa minun ja 
pienen seurakuntamme puolesta!” Gwen 
Pakua, Sarakolok Kimbe, West New Britain 
Province, Papua-Uusi-Guinea

”Järjestimme jokailtaisen linja-autokulje-
tuksen seurakuntamme jäsenille, jotta he 
pääsivät Kymmenen rukouksen päivää 
-kampanjan tilaisuuksiin. Sama linja-auton-
kuljettaja oli usein kyydinnyt seurakuntam-
me jäseniä tavanomaisiin rukouskokouksiin 
sunnuntai- ja keskiviikkoiltaisin. Tilaisuuden 
päätyttyä hän palasi hakemaan kyytiä tarvit-
sevat. Ohjelmamme ensimmäisenä iltana 
joku pyysi kuljettajaa jäämään tilaisuuteen. 
Hän jäi! Tuona iltana hän palasi kotiinsa 
ja kertoi kokemuksestaan morsiamelleen 
rohkaisten tätä tulemaan seuraavan illan 
tilaisuuteen. He molemmat tulivat seuraa-
vana iltana ja kävivät tilaisuuksissa sen 
jälkeen joka ilta. Kun Kymmenen rukouk-
sen päivää -kampanja lähestyi loppuaan, 
he puhuivat päävanhimman kanssa suun-
nitelmistaan avioitua pian ja lähteä seuraa-
maan Herraa. Muistakaa heitä rukouksin. 
Jokainen näistä kymmenestä illasta oli 
siunaus. Noudatimme kullekin illalle an-
nettuja ohjeita, paitsi että lisäsimme yhden 
kohdan. Luimme kohtauksia Kristuksen 
elämästä viimeisestä ehtoollisesta alkaen 
aina ylösnousemukseen asti. Jokainen 
ilta oli Pyhän Hengen täyteinen. Joinakin 

iltoina meillä oli yhteensä 40 osallistujaa, 
joista 20 oli seurakuntaan kuulumattomia 
paikallisen yhteisön asukkaita. Tunsimme 
Jumalan läsnäolon, ja tiedän, että ihmiset 
rukoilivat puolestamme kampanjan aikana. 
Vuodattakoon Jumala edelleen Henkeään 
seurakuntansa ylle.” Danny Moonie, Des 
Barras, St. Lucia

”Kymmenen rukouksen päivää olivat meille 
siunaus. Koimme, että Pyhä Henki vuoda-
tettiin puhujiemme, osallistujien ja kaikkien 
rukouslinjalle soittaneiden ylle. Soittajat 
edustivat viittä eri osavaltiota ja eri uskon-
tokuntia. Kiitämme Jumalaa siitä, että hän 
käytti tätä työmuotoa tavoittamaan monia 
valtakuntaansa.” Doris Johnson, Rich-
mond, Virginia, USA

Miten mahtavan kokemuksen sainkaan 
Kymmenen rukouksen päivää -kampan-
jan aikana! Rukoilin Herralta, että hän 
järjestäisi koulumaksuni – minulla ei ollut 
aavistustakaan, mistä voisin saada rahat. 
Me palvelemme elävää Jumalaa! Pyyntööni 
vastattiin toisena päivänä, ja aion ylistää 
Herraa ikuisesti hänen uskollisuudestaan 
kansaansa kohtaan.” Beaulity Dube

Rukousteemamme: Meidän ylipappimme
Tämän Kymmenen rukouksen päivää 2018 -kampanjan aikana tutkimme Vanhan testamentin ylipapin vaatetusta nähdäksemme, millai-
sia opetuksia voimme saada siitä omaan elämäämme.
 ”Kaiken, mitä papit käyttivät, piti olla ehyttä ja virheetöntä. Tuo kaunis virkapuku kuvasi suuren esikuvan, Jeesuksen Kristuksen, 
luonnetta. Vain täydellisyys sekä puvussa että käytöksessä, sanoissa ja hengessä kelpasi Jumalalle. Hän on pyhä, ja maallisen palve-
luksen täytyy kuvata hänen kirkkauttaan ja täydellisyyttään.” (Ellen White, Alfa ja omega, osa 5, s. 256.)
 Kaiken, mitä papit käyttivät, oli tarkoitus antaa tietynlainen vaikutelma ihmisille: ”Pappien asun ja esiintymisen tuli antaa katsojalle 
vaikutelma Jumalan ja hänen palvontansa pyhyydestä ja häntä lähestyvältä vaadittavasta puhtaudesta.” (Ellen White, Alfa ja omega, osa 
1, s. 330.)

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	pianosäestystä;	säes-

tyksetön laulumusiikki toimii hyvin.
•	 Sen	sijaan,	että	käyttäisitte	kallisarvoista	aikaa	rukousaiheista	keskustellen,	yksinkertaisesti	rukoilkaa	asiat	ääneen.	Toiset	voivat	

yhtyä rukouksiinne ja vedota Raamatun lupauksiin tarpeittenne täyttämiseksi.

Lupauksiin vetoaminen
Jumala on antanut meille sanassaan 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 valitamme omia olosuhtei-
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tamme. Tämä ei ole rukouksen tarkoitus. Rukouksen tarkoitus on vahvistaa uskoamme. Siksi rohkaisemme sinua vetoamaan Jumalan 
lupauksiin rukoushetkessäsi. Ne auttavat sinua siirtämään katseesi pois itsestäsi ja omista heikkouksistasi Jeesukseen. Häntä katso-
malla me muutumme hänen kuvansa kaltaisiksi.
 ”Jumalan sanan jokainen lupaus on meitä varten. Esittäkää rukouksissanne Herralle hänen sanansa vakuutukset ja uskossa vedot-
kaa hänen lupauksiinsa. Hänen sanansa on takeena siitä, että jos pyydät uskossa, voit saada kaikki hengelliset siunaukset. Pyydä hellit-
tämättä, niin tulet saamaan paljon enemmän kuin osasit edes pyytää tai ajatella.” (Ellen White, In Heavenly Places, s. 71.)
 Kuinka voit vedota hänen lupauksiinsa? Jos esimerkiksi pyydät rauhaa, voit vedota Joh. 14:27 ja sanoa: ”Jumala, olet sanonut sa-
nassasi: ’Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epä-
toivoon.’ 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 Raamatun lupauksia, joihin voit vedota. Pidä 
listaa lähelläsi, kun rukoilet. Vetoa Jumalan lupauksiin sekä yksityisissä että julkisesti esittämissäsi rukouksissa.

Paasto
Rohkaisemme sinua pitämään ns. Danielin paaston näiden kymmenen päivän aikana. Vuoden aloittaminen rukouksella ja paastolla on 
mahtava tapa pyhittää elämämme Jumalalle koko tulevaksi vuodeksi. Ellen White neuvoo meitä: ”Nyt ja tästä eteenpäin aina ajan lop-
puun saakka Jumalan kansan tulisi olla entistä hartaampi ja entistä enemmän hereillä. Heidän ei tulisi luottaa omaan viisauteensa, vaan 
Johtajansa viisauteen. Heidän tulisi varata tiettyjä päiviä paastoamista ja rukousta varten. Ruoasta ei tarvitse välttämättä kokonaan kiel-
täytyä, vaan ihmiset voisivat syödä niukasti hyvin yksinkertaista ruokaa.” (Ellen White, Counsels on Diet and Foods, 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 sokeri, pitkälle käsitellyt ja jalostetut ruoat sekä 
virvoitusjuomat, voi hyödyttää meitä monella tasolla. Ensinnäkin, yksinkertainen ateria vaatii vähemmän valmistusaikaa, mikä jättää meil-
le 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 toimintaa. 
Jos haluamme kirkkaamman mielen, joka pystyy paremmin kuulemaan Jumalan äänen, ja jos haluamme päästä lähemmäksi häntä, mei-
dän tulee varmistua siitä, ettei ruokavaliomme ole tälle esteenä.
 Paastoaminen ei tarkoita ainoastaan sitä, että kieltäydymme ruoasta. Rohkaisemme paastoamaan myös television ja elokuvien kat-
selusta, 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 vietettäväk-
si.
 Paasto ei ole mikään nopea tapa saada Jumalaa tekemään ihmeitä. Paastossa on kyse siitä, että me itse nöyrrymme niin, että 
Jumala voi tehdä työtään meissä ja meidän kauttamme. ”Tiettyjä tarkoitusperiä varten paasto ja rukous ovat suositeltavia ja tarkoituk-
senmukaisia. Jumalan kädessä ne ovat keino puhdistaa sydän ja saada vastaanottavainen mieli. Me saamme rukousvastauksia, koska 
nöyrrymme Jumalan edessä.” (Ellen White, Medical Ministry, s. 283.)
 Nöyrtykäämme Jumalan edessä ja etsikäämme häntä koko sydämellämme, mielellämme ja voimallamme. Pyrkikäämme häntä lähel-
le 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 tilanteessa. Raamatussa 
meille kerrotaan, ettemme itse edes tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja että Pyhä Henki rukoilee puolestamme.
 ”Meidän täytyy rukoilla paitsi Kristuksen nimessä myös Pyhän Hengen innoittamina. Tämä selittää, mitä sillä tarkoitetaan, kun sa-
notaan, että Henki ’rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla’ (Room. 8:26). Sellaiseen rukoukseen Jumala vastaa 
mielellään. Kun hartaasti ja hellittämättömästi rukoilemme Kristuksen nimessä, liittyy juuri tähän hellittämättömyyteen Jumalan puolelta 
lupaus, että hän aikoo juuri vastata rukoukseemme tekemällä ’monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä anomme tai ymmärrämme’ (Ef. 
3:20).” (Ellen White, Kristuksen vertaukset s. 102.)

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

Rukoile seitsemän puolesta
Kannustamme sinua rukoilemaan näiden kymmenen päivän aikana erityisellä tavalla seitsemän ihmisen puolesta, joiden haluaisit koke-
van yltäkylläisempää elämää. He voivat olla sukulaisia, ystäviä, työtovereita, naapureita tai tuttavia. Vietä hetki aikaa Jumalan kanssa ja 
kysy, kenen puolesta hän haluaisi sinun rukoilevan. Pyydä häntä antamaan nämä ihmiset oikein sydämesi taakaksi.
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Rukousyö
Koko yön kestävä vapaavalintainen 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, jolloin työntäyteisillä ihmi-
sillä 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 kymme-
nen 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, mikä on parasta juuri teidän ryhmällenne. Ehdotetun ohjelmarun-
gon järjestystä voi myös vapaasti muuttaa.

Ehdotus yöllisen rukouskokouksen ohjelmarungoksi:

•	Aloittakaa	ylistystuokiolla.	Ylistäkää	Jumalaa	rukouksessa	ja	laulujen	kautta.
•	Varatkaa	aikaa	synnintunnustukselle,	jotta	voitte	varmistua	siitä,	ettei	mikään	ole	esteenä	sille,	että	Jumala	kuulisi	rukouksenne.	Va-

ratkaa aikaa jokaisen henkilökohtaiselle, omassa mielessä tapahtuvalle synnintunnustukselle sekä yhteiselle synnintunnustukselle. 
Rohkaiskaa ihmisiä tunnustamaan omat henkilökohtaiset syntinsä suoraan Jumalalle ja tunnustamaan vain julkiset syntinsä julkisesti. 
Voitte lukea Dan. 9:1–19, kuinka Daniel rukoili Jumalan kansan puolesta ja julkisesti tunnusti sen synnit. Voitte rukoillessanne tunnus-
taa julkisesti seurakuntanne syntejä.

•	Rukoilkaa	rukouskokouksessa	läsnä	olevien	ihmisten	tarpeitten	puolesta.	Niin	monilla	ihmisillä	on	kärsimystä,	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 tarpeittensa puolesta. Vedotkaa Jumalan lupauksiin hänen puolestaan. Tulette hämmästy-
mään 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	nainen	johtajana	ja	miehillä	mies.	
Usein henkilökohtaisia tarpeita ei pysty eikä niitä tulisikaan jakaa kaikkien kanssa. Joskus on helpompaa kertoa omista tarpeistaan 
vain omaa sukupuolta oleville. Palatkaa sitten takaisin yhdeksi ryhmäksi.

•	Rukoilkaa	alla	olevien	rukousaiheiden	ja	-kohteiden	puolesta.
•	Rukoilkaa	niiden	seitsemän	henkilön	puolesta,	joita	olette	muistaneet	kuluneiden	kymmenen	päivän	aikana.
•	Valitkaa	raamatunpaikka,	jonka	jakeisiin	vedoten	voitte	rukoilla.
•	Päättäkää	rukouskokous	samalla	tavalla	kuin	aloitittekin	eli	ylistys-	ja	kiitoshetkellä.

Rukousaiheita:
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•	 Rukoilkaa,	että	Herra	auttaisi	seurakuntaansa	korottamaan	
Kristusta ja häntä ristiinnaulittuna, nopeuttamaan hänen takai-
sintuloaan sekä antamaan teille taakan kadotetuista ihmisistä.

•	 Rukoilkaa	Jumalan	siunausta	maailmanlaajuiselle	evanke-
liointityölle tulevan vuoden aikana. Rukoilkaa erityisesti Kaikki 
jäsenet liikkeelle -kampanjan evankeliointiohjelmien puolesta 
Japanissa, Sambiassa ja Filippiineillä.

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

•	 Rukoilkaa	Herran	siunausta	adventistien	lähetystyölle.	Rukoil-
kaa työntekijöille viisautta, kun he koordinoivat uusien seura-
kuntien perustamista kaikkialla maailmassa ja etsivät rahoitusta 
pystyäkseen lähettämään uraauurtavaa työtä tekeviä lähetys-
työntekijöitä aiemmin saavuttamattomille alueille.

•	 Rukoilkaa	siunausta	uskollisille	seurakunnanjäsenille,	jotka	
tukevat Herran työtä, olivatpa heidän lahjoituksensa suuria tai 
pieniä. Rukoilkaa innoitusta, jotta jokainen teistä antaisi sydä-
mestään ja saisi vastaanottaa uskollisesta taloudenhoidosta 
koituvia siunauksia.

•	 Rukoilkaa	siunausta	adventistien	pastoritoiminnalle,	jossa	kou-
lutetaan pastoreita ja vapaaehtoisia työskentelemään vankilois-
sa, sairaaloissa, armeijassa ja muissa puitteissa. Rukoilkaa, 
että näin koulutetut onnistuisivat tuomaan toivoa ja hengellistä 
parantumista Jumalan unohdetuille lapsille.

•	 Rukoilkaa	siunausta	adventistien	kehitystyö-	ja	avustustoimin-
nalle, jossa täytetään köyhien ja unohdettujen tarpeita.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	vahvistaisi	uskoanne	ja	auttaisi	teitä	käyt-

tämään enemmän aikaa Raamatun tutkimisen ja rukouksen 
parissa. Ja että hän auttaisi teitä vaeltamaan tahtonsa mukai-
sesti kuin Henok aikanaan.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	kääntäisi	sydämenne	ikuisten	arvojen	
puoleen pois tämän maailman häiriötekijöistä ja varjelisi teitä 
maailmallisilta vaikutuksilta, jotka uhkaavat jokapäiväistä hen-
gellistä kokemustanne.

•	 Rukoilkaa,	että	Isän	tahto	tapahtuisi	elämässänne	ja	seurakun-
nassanne teidän tahtonne sijaan ja että hän tekisi teistä nöyriä, 
oppivaisia ja halukkaita hyväksymään hänen suunnitelmansa.

•	 Rukoilkaa	jokaiselle	apua,	jotta	voisitte	ristiinnaulita	oman	mi-
nänne ja elää Jeesuksen voimassa. Pyytäkää erityisesti, että 
Herra johdattaisi seurakunnan nuorisoa antamaan koko elä-
mänsä hänen palvelukseensa.

•	 Rukoilkaa	Herraa	nostamaan	esiin	hurskaita,	nöyriä	seurakun-
nan johtajia, jotka osoittavat Kristuksen kaltaisia luonteenpiir-
teitä sanoissaan ja teoissaan. Rukoilkaa Herraa näyttämään 
teille, kuinka voitte tukea johtajia rukoillen, rohkaisten ja innok-
kaasti palvellen.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	auttaisi	seurakuntaansa	julistamaan	
uskollisesti ja täydesti Ilmestyskirjan 14. luvun kolmen enkelin 
sanomia. Rukoilkaa, että hän antaisi teille viisautta asettaa 
Kristuksen vanhurskauden näiden sanomien ytimeen.

•	 Rukoilkaa	siunausta	pyrkimyksille	perustaa	”vaikutuskeskuk-
sia” maailman suurkaupunkeihin. Rukoilkaa, että Herra antaisi 
työntekijöille silmät nähdä kunkin kaupungin todelliset tarpeet 
ja antaisi myös luovuutta täyttää nuo tarpeet. Rukoilkaa, että 
Herra opettaisi teitä johdattamaan toisia ihmisiä rakkaudellises-
ti hänen sanansa ääreen.
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•	 Rukoilkaa	Herralta	herätystä	ja	uskonpuhdistusta	omaan	elä-
määnne, perheeseenne, seurakuntaamme ja yhteisöömme. 
Pyytäkää, että hän muuttaisi ensin oman sydämenne, jotta 
hänen armonsa voisi virrata itse kunkin kautta toisille ihmisille.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	innoittaisi	seitsemännen	päivän	adven-
tisteja kaikkialla maailmassa rukoilemaan hartaammin kuin 
milloinkaan aikaisemmin ja anomaan yhdessä Pyhän Hengen 
myöhäissadetta. Rukoilkaa Herralta Joelin kirjan 2. luvun, 
Hoosean kirjan 6. luvun ja Apostolien tekojen 2. luvun luvattua 
täyttymystä.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	varjelisi	seurakuntamme	nuoria	maail-
mallisilta kiusauksilta ja kääntäisi heidän katseensa Jeesusta 
kohti auttaen heitä käyttämään päivittäin aikaa rukoukseen ja 
Raamatun tutkimiseen.

•	 Rukoilkaa,	että	Isä	opettaisi	teitä	jakamaan	elämän	leipää	toisil-
le. Pyytäkää hänen voimaansa heikkouden keskellä. Pyytäkää 
häneltä rohkeutta, kun pelko valtaa mielen.

•	 Rukoilkaa	uutta	intoa	tutkia	Danielin	kirjaa,	Ilmestyskirjaa	ja	
muita profetioita. Pyytäkää seurakuntiemme jäsenille vankkaa 
tulevaisuudentoivoa ja selkeää ymmärrystä Kristuksen ja Paho-
laisen välisestä taistelusta.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	opettaisi	itse	kutakin	teistä	tutkimaan	
sanaansa joka päivä ja että hän innoittaisi lisää seurakuntalai-
sia osallistumaan ”Usko hänen profeettoihinsa” -kampanjaan 
lukemalla Raamattua ja profetian hengen kirjoituksia yhdessä 
maailmankirkkona.

•	 Rukoilkaa,	että	oppisitte	arvostamaan	ja	etsimään	käsiinne	
seurakunnallemme annettua innoitettua viisautta profetian hen-
gen kirjoituksista. Pyytäkää, että nämä neuvot saisivat johtaa 
teidät entistä syvällisemmin Jumalan sanaan, Raamattuun.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	opettaisi	teitä	antamaan	elämänne	ko-
konaan hänelle ja että hän tekisi teidät yhdeksi Kristuksessa. 
Rukoilkaa, että hän yhdistäisi teidät julistamaan viimeistä voi-
makasta huutoa maailmalle.

•	 Koska	Herra	on	siunannut	seurakuntaamme	laajalla	raamatul-
lisen totuuden ymmärryksellä, rukoilkaa, että hän auttaisi teitä 
jakamaan sitä nöyrästi ja iloisesti ympäröivälle maailmalle.

•	 Rukoilkaa	Isää	siunaamaan	pienryhmien	ja	kotikirkkojen	toi-
mintaa kaikkialla maailmassa. Pyytäkää häntä herättämään 
vielä lisää uskollisia jäseniä todistamaan omassa naapurustos-
saan Jeesuksesta ja hänen suurenmoisesta luonteestaan.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	opettaisi	teitä	julistamaan	seurakuntam-
me perusluonteisia opetuksia selkeästi, luovasti ja raamatulli-
sella luotettavuudella. Rukoilkaa, että Jeesuksen rakkaus saisi 
olla kaiken sen keskiössä, mitä uskotte.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	auttaisi	perheitänne	ilmaisemaan	hänen	
rakkauttaan kodeissanne ja yhteisöissänne. Pyytäkää, että 
Herra toisi sopusointua koteihinne, korjaisi rikkoutuneet ih-
missuhteet, suojelisi haavoittuvaisia hyväksikäytöltä ja ilmaisisi 
pyhittävän voimansa tilanteissa, jotka näyttävät toivottomilta.

•	 Rukoilkaa	Herraa	niiden	tuhansien	Missio	maailma	-hankkeen	
uranuurtajien puolesta, jotka perustavat seurakuntia tähän asti 
saavuttamattomien ihmisten pariin. Monet heistä työskente-
levät yksin tai vaikeissa olosuhteissa, joten rukoilkaa heidän 
turvallisuutensa puolesta ja pyytäkää heille viisautta ja menes-
tystä.

•	 Rukoilkaa	siunausta	adventistiammattilaisten	verkoston	toimin-
nalle. Pyytäkää heille siunattuja tilaisuuksia tehdä korkeasti 
koulutetuista opetuslapsia maailman kaupungistuneilla alueilla.

•	 Rukoilkaa	erityistä	varjelusta	seurakunnanjäsenille,	jotka	koh-
taavat päivittäin ahdistelua tai vapauteen kohdistuvia uhkauksia 
uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi. Rukoilkaa heille vii-
sautta ja rohkeutta. Rukoilkaa itsellenne innoitusta siihen, että 
voisitte toimia todistajina maailmassa, joka ei tunne Herraa.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	auttaisi	jokaista	seitsemännen	päivän	
adventistia maailmanlaajuisesti omaksumaan näyn Kaikki jä-
senet liikkeelle -kampanjasta eli kaikkien jäsenten osallistumi-
sesta seurakunnan työhön. Pyytäkää jokaiselle halua ja voimaa 
toimia henkilökohtaisen todistamisen puitteissa, pienryhmätoi-
minnassa tai julkisessa evankelioinnissa.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	lähettäisi	Pyhän	Henkensä	valmistamaan	
adventistien maailmanradion kuuntelijoiden sydämet, erityisesti 
maailman suurkaupunkialueilla. Rukoilkaa, että seurakunnan-

jäsenet saisivat innon seurata uskollisesti tilannetta ja tehdä 
opetuslapsia niistä, jotka etsivät Herraa.

•	 Rukoilkaa	siunausta	seurakuntaorganisaatiomme	ja	sitä	tuke-
vien toimintamuotojen yhteistyölle evankelioimisessa. Rukoil-
kaa apua Herran palvelijoille, että he voisivat työskennellä 
yhdessä osoittaen rakkautta toinen toiselleen ja Herralle.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	ohjaisi	teitä,	miten	voisitte	lähettää	lisää	
Raamatun totuutta sisältävää kirjallisuutta (sekä painettua että 
sähköisessä muodossa olevaa) yhteisöihimme. Rukoilkaa, 
että Herra kutsuisi uusia kirjallisuustyöntekijöitä, vapaaehtoisia 
opiskelijoita, kirjoittajia, viestinnän ammattilaisia ja taloudellisia 
tukijoita levittämään toivon ja elämän sanoja.

•	 Rukoilkaa,	että	raamatuntutkisteluoppaat,	kirjaset	ja	Tie Kris-
tuksen luo -kirjan kaltaiset teokset leviäisivät laajalti. Rukoil-
kaa, että Herra auttaisi näiden aineistojen kautta kylvämään 
totuuden siemenen ihmissydämiin ja johtamaan mahdollisim-
man monet tutkimaan hänen sanaansa.

•	 Rukoilkaa,	että	seurakunnanjäsenemme,	pastorimme	ja	joh-
tajamme kaikkialla maailmassa saisivat ravintoa päivittäin Ju-
malan sanasta. Rukoilkaa kaikille intoa etsiä Herraa joka päivä 
henkilökohtaisessa rukouksessa. Rukoilkaa, että muistaisitte, 
että ilman Jumalaa te ette voi tehdä mitään.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	tekisi	teistä	halukkaita	seuraamaan	häntä	
kaikilla elämänne osa-alueilla. Kun teidän on otettava seuraava 
kuuliaisuuden askel, pyytäkää häntä osoittamaan se teille. 
Rukoilkaa, että Herra täyttäisi elämänne voimallaan.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	lisäisi	sapatin	raamattutunneilla	kävi-
jöiden määrää kaikkialla maailmassa ja johdattaisi jäseniä ja 
vierailijoita kokemaan elämää muuttavaa yhteenkuuluvuutta, 
lähetystyötä, raamatuntutkistelua ja paikallista evankeliointia.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	vahvistaisi	kaikkien	paikallisseurakuntien	
toimintamuotoja, esimerkiksi naistyötä, miestyötä, sapattikou-
lu- ja lähetystyötä, polunkävijöiden ja seikkailijoiden toimintaa 
sekä yhteisöpalvelua. Rukoilkaa, että Herra osoittaisi teille, 
kuinka voitte toimia hänen käsinään ja jalkoinaan toisille ihmisil-
le.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	antaisi	alkuseurakunnan	hurskauden	el-
pyä seurakunnassaan, niin että se valtaisi kaikki jäsenet näinä 
viimeisinä päivinä. Rukoilkaa, että Herra auttaisi teitä puolusta-
maan totuutta, vaikka taivas putoaisi.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	siunaisi	seitsemännen	päivän	adventis-
tien viestintätyön kautta tapahtuvaa todistamista, myös sosiaa-
lisessa mediassa. Rukoilkaa, että Herra auttaisi teitä antamaan 
parhaanne, kun tavoitatte 2000-luvun ihmisiä ikuisella evanke-
liumilla.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	antaisi	teille	ihmetyksen	ja	kiitollisuuden	
tunnun, kun mietitte hänen luomaansa maailmaa. Rukoilkaa, 
että osaisitte uskollisesti kunnioittaa raamatullista totuutta luo-
misesta ja opettaa nuorianne tuntemaan Jumalan voiman ja 
rakkauden luonnossa.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	opettaisi	teitä	noudattamaan	Kristuksen	
epäitsekästä esimerkkiä, kun täytätte teitä lähellä olevien ih-
misten jokapäiväisiä tarpeita. Rukoilkaa, että Herra varustaisi 
teidät toimimaan lääkintälähetystyöntekijöinä, vapaaehtoisina 
oman yhteisönne palvelijoina ja puutteenalaisten ystävinä.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	opettaisi	teitä	täyttämään	pakolaisten	
käytännölliset ja hengelliset tarpeet. Rukoilkaa, että seurakun-
tamme opittaisiin tuntemaan rakkaudesta kaikkia ihmisiä koh-
taan riippumatta siitä, keitä he ovat tai mistä he tulevat.

•	 Rukoilkaa	erityisesti	niiden	pakolaisten	puolesta,	jotka	tulevat	
maista, joissa ei voida julistaa evankeliumia avoimesti. Kun täy-
tätte heidän tarpeensa ja johdatatte heidät tuntemaan Herran, 
rukoilkaa, että hän avaisi ovia, jotta he voisivat palata takaisin 
omiin maihinsa ja kertoa siellä toisille Jumalan rakkaudesta.

•	 Rukoilkaa,	että	Isä	antaisi	teille	entistä	voimakkaamman	tunnun	
taivaan valtakunnan työn kiireellisyydestä. Rukoilkaa kaikille 
päivittäistä toivoa siitä, että Jeesus tulee pian takaisin asetta-
maan kaiken kohdalleen.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	siunaisi	opetustyössä	toimivia	seitse-
männen päivän adventisteja kaikkialla maailmassa. Rukoilkaa, 
että Herra vahvistaisi opettajia, vanhempia, nuorisojohtajia ja 
sapatin raamattutunnin opettajia, kun he valmistavat nuorten 
sukupolvea Herran palvelukseen.
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•	 Rukoilkaa,	että	Herra	siunaisi	kuurojen,	sokeiden	sekä	fyysi-
sistä tai henkisistä ongelmista kärsivien parissa tehtävää työtä 
ja antaisi työntekijöille myötätuntoa, kun he täyttävät heidän 
tarpeitaan.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	herättäisi	lääkintälähetystyöntekijöitä	pe-
rustamaan seurakuntia Itäisen Keski-Afrikan osaston 11 maan 
830 ihmisryhmän pariin.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	herättäisi	nuoria	perustamaan	seurakun-
tia Euro-Aasian osaston 13 maan 750 ihmisryhmän pariin.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	herättäisi	kaupunkilähetystyöntekijöitä	
perustamaan seurakuntia Inter-Euroopan osaston alueella 
sijaitsevien 20 maan 806 ihmisryhmän pariin.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	herättäisi	kokonaisen	työntekijöiden	
armeijan perustamaan seurakuntia Väli-Amerikan osaston 38 
maan 948 ihmisryhmän pariin.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	herättäisi	todistajia,	jotka	olisivat	valmiita	
työskentelemään Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan unionin 20 maan 
746 ihmisryhmän parissa.

•	 Rukoilkaa,	että	adventistiliikemiehet	todistaisivat	Kristuksen	
rakkaudesta Pohjoisen Aasian – Tyynenmeren osaston 8 
maan 691 ihmisryhmän parissa.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	valmistaisi	nuoria	eri	ammattien	harjoit-
tajia perustamaan seurakuntia niille 789 ihmisryhmälle, jotka 
asuvat Pohjois-Amerikan osaston 9 maassa.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	avaisi	mahdollisuuksia	kouluttaa	seura-
kuntia perustavia lähetystyöntekijöitä Etelä-Amerikan osaston 
9 maan 676 ihmisryhmän pariin.

•	 Rukoilkaa	Eteläisen	Afrikan	–	Intian	valtameren	osaston	18	
maan 541 ihmisryhmän puolesta.

•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	valmistaisi	vapaaehtoisia	palvelemaan	
Israelin lähetyskentän alueella asuvaa 70 ihmisryhmää.

•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	kutsuisi	eläkkeellä	olevia	opettajia	pal-
velemaan Eteläisen Aasian –Tyynenmeren osaston 14 maan 
alueella, jossa elää 2566 ihmisryhmää.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	herättäisi	rukoussotureita	rukoilemaan	
niiden 1568 ihmisryhmän puolesta, jotka elävät Etelä-Aasian 
osaston neljässä maassa.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	herättäisi	rukoussotureita	rukoilemaan	
niiden 893 ihmisryhmän puolesta, jotka elävät Trans-Euroopan 
osaston 25 maassa.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	herättäisi	sairaanhoitajia	ja	lääkäreitä	
perustamaan uusia seurakuntia Läntisen Keski-Afrikan osaston 
22 maahan, joissa asuu 1978 ihmisryhmää.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	herättäisi	nuoria	tekemään	opetuslapsia	
niihin 1459 ihmisryhmään kuuluvista, jotka elävät Etelä-Tyynen-
meren osaston 20 maassa.

•	 Rukoilkaa	viisautta	tavoittaa	niitä	maallistuneita	ihmisiä,	jotka	
eivät tunne mielenkiintoa minkäänlaista uskontoa kohtaan. 
Pyytäkää, että Pyhä Henki murtaisi sydämiä ympäröivät muurit.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	opettaisi	teitä	viemään	evankeliumia	
muslimeille. Rukoilkaa, että he kuulisivat sanoman ja vastaisi-
vat Jumalan armotarjoukseen.

•	 Rukoilkaa	Aasian	ihmisryhmien	puolesta,	mukaan	lukien	
buddhalaiset ja hindut. Monet heistä eivät ole koskaan kuulleet 
Jeesuksen nimeä, joten pyytäkää erityistä viisautta heidän 
tarpeidensa ymmärtämiseksi ja heidän sydäntensä tavoittami-
seksi.

•	 Rukoilkaa	siunausta	niille,	jotka	tekevät	lähetystyötä	henkiä	
palvovien, epäjumalanpalvontaa harjoittavien ja animismiin 
uskovien parissa. Rukoilkaa heille apua ymmärtää noiden 
ihmisten maailmankatsomusta ja kykyä esitellä heidät henkilö-
kohtaiselle Vapahtajalle.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	antaisi	menestystä	10/40	-ikkunan	ta-
voittamisessa eli siinä osassa maailmaa, jossa on kovin vähän 
kristittyjä vaikuttamassa. Rukoilkaa, että Herra avaisi sydämet 
vastaanottamaan hyvän uutisen Jeesuksesta. Rukoilkaa, että 
ihmiset näkisivät Jumalan rakkauden meidän elämässämme.
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Ylipappi
1. päivä – Öljy, jolla ylipappi voideltiin

”Miten hyvä ja kaunis onkaan veljesten yhteinen, sopuisa elämä! Se on kuin kallista tuoksuöljyä, joka valuu 
hiuksista parralle, Aaronin parralle, ja siitä hänen viittansa reunuksiin.” (Ps. 133:1, 2.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys
•	 Aloittakaa	rukoushetkenne	ylistämällä	Jumalaa	siitä,	että	hän	on	luvannut	antaa	Pyhän	Hengen.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	antaa	Henkensä	jokaiselle	sitä	pyytävälle.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	Pyhä	Henki	voi	tuoda	ykseyttä	seurakunnanjäsenten	pariin.

Synnintunnustus ja voitto synnistä
•	 Pyytäkää	Jumalaa	näyttämään	teille	omat	syntinne,	jotka	teidän	tulee	mielessänne	tunnustaa	hänelle.	Vedotkaa	Jeesuksen	voittoon	

noiden syntien osalta.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	sitä,	ettette	ole	täysin	avanneet	sydäntänne	Pyhän	Hengen	työskentelyä	varten.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	sitä,	ettette	ole	aina	eläneet	ja	työskennelleet	ykseyden	hengessä	toisten	kanssa.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Pyytäkää	Jumalalta	apua,	että	näkisitte	Pyhän	Hengen	tarpeenne.	Pyytäkää,	että	Jumalan	Henki	ohjaisi	teidät	kaikkeen	totuuteen	

(Joh. 16:13).
•	 Pyytäkää	Jumalalta	nöyrää,	seuraavan	raamatunjakeen	mukaista	sydäntä:	”Tavoitelkaa	rauhaa	kaikkien	kanssa	ja	pyrkikää	pyhityk-

seen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.” (Hepr. 12:14.)
•	 Pyytäkää,	että	Pyhä	Henki	opettaisi	teille	kaiken	ja	auttaisi	teitä	muistamaan	kaiken,	mitä	Herra	on	teille	sanonut	(Joh.	14:26).
•	 Pyytäkää,	että	Herran	Pyhä	Henki	auttaisi	teitä	heikkoudessanne	ja	opettaisi	teitä	rukoilemaan	(Room.	8:26).
•	 Pyytäkää,	että	Herra	auttaisi	seurakuntaamme	korottamaan	Kristusta	ja	häntä	ristiinnaulittuna	ja	takaisin	palaavana.	Pyytäkää,	että	

Herra antaisi teille taakan kadotetuista ihmisistä.
•	 Pyytäkää	Herraa	siunaamaan	maailmanlaajuista	evankeliointityötämme	tulevana	vuonna.	Rukoilkaa	erityisesti	Kaikki	jäsenet	liikkeelle	

-kampanjan eli kaikkien seurakunnanjäsenten osallistumiseen keskittyvän kampanjan evankeliointipyrkimysten puolesta Japanissa, 
Sambiassa ja Filippiineillä.

•	 Pyytäkää	hengellistä	herätystä	niiden	adventistinuorten	keskuuteen,	jotka	opiskelevat	yhteiskunnan	kouluissa	ja	yliopistoissa	eri	
puolilla maailmaa. Pyytäkää, että Herra tekisi heistä tehokkaita Kristuksen lähettiläitä.

•	 Pyytäkää	Herraa	siunaamaan	adventistien	lähetystyötä.	Pyytäkää	työntekijöille	viisautta,	kun	he	koordinoivat	seurakuntien	perusta-
mista kaikkialle maailmaan ja keräävät varoja lähettääkseen uraauurtavaa työtä tekeviä lähetystyöntekijöitä aiemmin saavuttamattomil-
le alueille.

•	 Rukoilkaa	Jumalan	siunausta	uskollisille	seurakunnanjäsenille,	jotka	tukevat	Herran	työtä,	olivatpa	heidän	lahjoituksensa	suuria	tai	
pieniä. Pyytäkää, että Herra innoittaisi teitä antamaan sydämestänne ja kokemaan uskollisen taloudenhoidon siunauksia.

•	 Pyytäkää	Jumalaa	siunaamaan	adventistien	pastoritoimintaa,	jossa	koulutetaan	pastoreita	ja	vapaaehtoisia	palvelemaan	vankiloissa,	
sairaaloissa, armeijassa ja muissa puitteissa.

•	 Rukoilkaa	henkilökohtaisella	rukouslistallanne	olevien	seitsemän	(tai	useamman)	henkilön	puolesta.	Pyytäkää,	että	he	sallisivat	Py-
hän Hengen työskennellä elämässään.

•	 Rukoilkaa	omien	henkilökohtaisten	tarpeittenne	puolesta.

Kiittäminen
•	 Kiittäkää	Jumalaa	hänen	antamistaan	monista	Pyhää	Henkeä	koskevista	lupauksista.
•	 Kiittäkää	Jumalaa	hänen	lupauksestaan	Luuk.	11:13:	”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.”
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	hänen	Pyhä	Henkensä	johdattaa	meidät	totuuteen.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voitte laulaa myös spontaa-
nisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Ylipappi
2. päivä – Herralle pyhitetty

”Pysykää aina minulle pyhitettyinä, sillä minä, Herra, olen pyhä, ja minä olen tehnyt eron teidän ja muiden 
kansojen välillä ja ottanut teidät omaksi kansakseni.” (3. Moos. 20:26.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys
•	 Aloittakaa	rukoushetkenne	ylistämällä	Jumalaa	siitä,	kuka	hän	on	–	hän	on	väkevä,	viisas,	armollinen	ja	rakastava.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	kutsuu	jokaista	teitä	pyhittymään.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	hänellä	on	voima	pyhittää	teidät.

Synnintunnustus ja voitto synnistä
•	 Pyytäkää	Jumalaa	näyttämään	teille	ne	synnit,	jotka	teidän	tulee	tunnustaa	julkisesti	sekä	ne	synnit,	jotka	teidän	tulee	tunnustaa	yksi-

tyisesti. Vedotkaa Jeesuksen voittoon noista synneistä.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	niitä	kertoja,	jolloin	olette	yrittäneet	voittaa	synnin	omassa	voimassanne.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	niitä	kertoja,	jolloin	olette	epäonnistuneet	heijastamaan	hänen	luonnettaan	toisille.	Pyytäkää	Jumalalta,	

että elämänne voisi aina osoittaa teidän olevan ihmisiä, jotka Jumala on asettanut erilleen ja jotka kuuluvat hänelle.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Pyytäkää	Jumalaa	näyttämään	teille,	mitä	pyhyys	merkitsee.	Pyytäkää	Jumalaa	paljastamaan	pyhyytensä	teille.
•	 Pyytäkää	Jumalaa	osoittamaan,	miten	voitte	pyrkiä	pyhitykseen,	jota	ilman	”ei	kukaan	ole	näkevä	Herraa”	(Hepr.	12:14).
•	 Rukoilkaa,	että	Herra	varjelee	”koko	olemuksenne,	teidän	henkenne,	sielunne	ja	ruumiinne,	niin	että	olette	nuhteettomat	Herramme	

Jeesuksen Kristuksen tullessa” (1. Tess. 5:23).
•	 Rukoilkaa,	että	Herra	luo	teihin	jokaiseen	puhtaan	sydämen	(Ps.	51:12).
•	 Pyytäkää	Jumalaa	näyttämään	teille,	miten	voitte	tuottaa	ruumiillanne	kunniaa	Jumalalle	(1.	Kor.	6:20).
•	 Pyytäkää	Jumalaa	siunaamaan	adventistien	kehitysyhteistyötä	ja	avustustoimintaa	köyhien	ja	unohdettujen	ihmisten	auttamiseksi.
•	 Rukoilkaa,	että	Herra	vahvistaa	uskoanne	ja	johtaa	teidät	viettämään	enemmän	aikaa	Raamatun	tutkimisen	ja	rukouksen	parissa.	

Pyytäkää, että Herra auttaisi teitä vaeltamaan hänen tahtonsa mukaisesti kuten Henok teki.
•	 Pyytäkää,	että	Jumala	kääntäisi	teidän	sydämenne	ikuisia	arvoja	kohti	pois	tämän	maailman	häiriötekijöistä.	Rukoilkaa,	että	Herra	

varjelisi teitä maailmallisilta vaikutuksilta, jotka uhkaavat teidän päivittäistä hengellistä kokemustanne.
•	 Rukoilkaa,	että	Isän	tahto	tapahtuisi	teidän	elämässänne	ja	koko	seurakunnassa	teidän	oman	tahtonne	sijaan.	Rukoilkaa	Jumalaa	

tekemään teistä nöyriä, oppivaisia ja halukkaita hyväksymään hänen suunnitelmansa.
•	 Pyytäkää,	että	voisitte	ristiinnaulita	oman	minänne	ja	elää	Jeesuksen	voimasta.	Rukoilkaa	erityisesti,	että	Herra	johdattaa	nuoriamme	

antamaan koko elämänsä hänen palvelukseensa.
•	 Rukoilkaa	henkilökohtaisella	rukouslistallanne	olevien	seitsemän	(tai	useamman)	henkilön	puolesta.	Rukoilkaa,	että	he	avaisivat	sy-

dämensä, jotta Herra voi pyhittää heidät.
•	 Rukoilkaa	omien	henkilökohtaisten	tarpeittenne	puolesta.

Kiittäminen
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	teidät	on	pesty,	pyhitetty	ja	vanhurskautettu	”Herran	Jeesuksen	Kristuksen	nimessä	ja	Jumalamme	Hen-

gen voimasta” (1. Kor. 6:11).
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	voi	antaa	meille	uuden	sydämen	(Hes.	36:26).
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	hänen	sanansa	pyhittää	meidät	(Joh.	17:17).

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voitte laulaa myös spontaa-
nisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Ylipappi
3. päivä – Paljain jaloin

”Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä.” (2. Moos. 3:5.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys
•	 Aloittakaa	rukoushetkenne	ylistämällä	Jumalaa	siitä,	kuka	hän	on	–	hänen	vertaansa	vailla	olevasta	luonteestaan	ja	jumalallisesta	

rakkaudestaan.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	nöyryydellä	vaatetetun	Jeesuksen	antamasta	esimerkistä.
•	 Ylistäkää	Jumalaa,	joka	sanoo:	”Minä	asun	korkeudessa	ja	pyhyydessä,	mutta	asun	myös	murtuneiden	ja	nöyrien	luona.	Minä	virvoi-

tan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen.” (Jes. 57:15.)

Synnintunnustus ja voitto synnistä
•	 Pyytäkää	Jumalaa	näyttämään	kaikki	synnit,	jotka	teidän	tulee	tunnustaa	yksityisesti.	Vedotkaa	Jeesuksen	voittoon	noista	synneistä.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	niitä	kertoja,	jolloin	ette	ole	olleet	sydämeltänne	nöyriä.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	niitä	kertoja,	jolloin	ylpeys	on	estänyt	teitä	myöntämästä	täysin	syyllisyyttänne	ja	sitä,	että	tarvitsette	

häntä.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Pyytäkää	Jumalaa	opettamaan	teille,	mitä	seuraava	raamatunjae	merkitsee:	”Nöyrtykää	siis	Jumalan	väkevän	käden	alle,	niin	hän	

ajan tullen korottaa teidät.” (1. Piet. 5:6.)
•	 Pyytäkää	Jumalaa	osoittamaan,	miten	voitte	ottaa	hänen	ikeensä	harteillenne	ja	oppia	häneltä,	joka	on	sydämeltään	lempeä	ja	nöy-

rä. (Matt. 11:29.)
•	 Rukoilkaa,	että	Herra	näyttää	teille	ne	elämänalueet,	joilla	teidän	tulee	oppia	nöyryyttä.
•	 Rukoilkaa,	että	Herra	herättää	hurskaita,	nöyriä	seurakunnanjohtajia,	jotka	heijastavat	Kristuksen	kaltaista	luonnetta	sanoissaan	ja	

teoissaan. Pyytäkää, että Herra opettaisi teitä tukemaan johtajia rukouksin, rohkaisemaan heitä ja palvelemaan heitä halukkaasti.
•	 Rukoilkaa,	että	seurakuntamme	voisi	uskollisesti	ja	täydesti	julistaa	Ilmestyskirjan	14.	luvun	kolmen	enkelin	sanomia.	Pyytäkää	Juma-

lalta viisautta asettaa Kristuksen vanhurskaus näiden sanomien ytimeen.
•	 Rukoilkaa	Jumalalta	siunausta	toimintaan,	jossa	perustetaan	”vaikutuskeskuksia”	maailman	suurkaupunkeihin.	Pyytäkää,	että	Juma-

la avaisi kaikkien työntekijöiden silmät näkemään kunkin kaupungin todelliset tarpeet. Pyytäkää Jumalalta luovuutta noiden tarpeiden 
täyttämiseksi. Pyytäkää Jumalaa, että hän opettaisi teitä johdattamaan toisia rakkaudellisesti hänen luokseen.

•	 Rukoilkaa	Herralta	herätystä	ja	uskonpuhdistusta	omaan	elämäänne,	perheillenne,	seurakunnallenne	ja	yhteisöllenne.	Pyytäkää,	
että Herra muuttaisi ensin teidän sydämenne, jotta hänen armonsa voi virrata teidän kauttanne toisille.

•	 Rukoilkaa	Jumalalta	innoitusta	seitsemännen	päivän	adventisteille	rukoilla	hartaammin	kuin	koskaan	aikaisemmin.	Pyytäkää,	että	
Herra ohjaa teidät anomaan yhdessä Pyhän Hengen myöhäissadetta. Pyytäkää Herralta Joelin kirjan 2. luvun, Hoosean kirjan 6. 
luvun ja Apostolien tekojen 2. luvun luvattua täyttymystä.

•	 Rukoilkaa	niiden	seitsemän	(tai	useamman)	henkilön	puolesta,	jotka	ovat	henkilökohtaisilla	rukouslistoillanne.	Rukoilkaa,	että	he	
nöyrtyisivät ja antaisivat Pyhän Hengen opettaa heitä.

•	 Rukoilkaa	omien	henkilökohtaisten	tarpeittenne	puolesta.

Kiittäminen
•	 Kiittäkää	Jumalaa	tästä	lupauksesta:	”Hän	johdattaa	nöyriä	oikein	ja	opettaa	heille	tiensä.”	(Ps.	25:9,	RK	2012.)
•	 Kiittäkää	Jumalaa	Jeesuksesta,	joka	”alensi	itsensä	ja	oli	kuuliainen	kuolemaan	asti,	ristinkuolemaan	asti”	(Fil.	2:8).
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	”kunnian	tie	käy	nöyryyden	kautta”	(Sananl.	15:33).

Laulaminen
•	 Liittäkää	laulaminen	osaksi	rukoustuokiotanne.	Voitte	etukäteen	valita	päivän	teemaan	sopivia	yhteislauluja.	Voitte	laulaa	myös	spon-

taanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Ylipappi
4. päivä – Viitta

”Minä riemuitsen Herrasta, minä iloitsen Jumalastani! Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet, hän 
kietoo minut vanhurskauden viittaan – –.” (Jes. 61:10.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys
•	 Aloittakaa	rukoushetkenne	ylistämällä	Jumalaa	siitä,	kuka	hän	on	–	hän	on	vanhurskas,	puhdas	ja	voimakas.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	haluaa	antaa	teille	Kristuksen	vanhurskauden	viitan.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	”vanhurskauden	hedelmänä	on	oleva	rauha.	Siitä	kasvaa	levollinen	luottamus,	turvallisuus,	joka	kestää	

iäti.” (Jes. 32:17.)

Synnintunnustus ja voitto synnistä
•	 Pyytäkää	Jumalaa	näyttämään	teille	synnit,	jotka	teidän	tulee	hänelle	tunnustaa.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	niitä	kertoja,	jolloin	olette	pukeutuneet	omaan	vanhurskauden	viittaanne	sen	sijaan,	että	olisitte	ottaneet	

yllenne Kristuksen vanhurskauden viitan.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	sitä,	että	ette	ole	turvanneet	häneen	vaan	olette	luottaneet	omaan	voimaanne.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	johtaisi	teidät	ottamaan	vastaan	Kristuksen	vanhurskauden	viitan.
•	 Rukoilkaa	Jumalalta	apua	ymmärtääksenne,	että	”kuin	tahrainen	riepu	on	koko	meidän	vanhurskautemme”	(Jes.	64:5).	Pyytäkää	

Jumalalta apua, että näkisitte oman vanhurskautenne sellaisena kuin hän sen näkee.
•	 Pyytäkää	Jumalaa	opettamaan	teitä	noudattamaan	tätä	Raamatun	neuvoa:	”Karta	nuoruuden	kiihkoa	ja	pyri	tasapuolisuuteen,	us-

koon, rakkauteen ja rauhaan – –.” (2. Tim. 2:22.)
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	opettaisi	teitä	elämään	Hengen	eikä	lihanne	mukaista	elämää,	jotta	teissä	”toteutuisi	lain	vaatima	vanhurs-

kaus” (Room. 8:4).
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	antaisi	vanhurskauden	hedelmän	kasvaa	teissä.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	varjelisi	adventistinuoria	maailmallisilta	houkutuksilta.	Rukoilkaa,	että	Jumala	kääntäisi	heidän	katseensa	

Jeesusta kohti.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	opettaisi	teidät	jakamaan	elämän	leipää	toisille.	Kun	olette	heikkoja,	pyytäkää	Jumalalta	voimaa.	Kun	pelkäät-

te, pyytäkää häneltä rohkeutta.
•	 Rukoilkaa	Jumalalta	uutta	intoa	tutkia	Danielin	kirjaa,	Ilmestyskirjaa	ja	muita	profetioita.	Pyytäkää	Jumalalta	seurakunnanjäsenille	

vankkaa tulevaisuuden toivoa ja selkeää ymmärrystä Kristuksen ja Paholaisen välisestä taistelusta.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	opettaa	teitä	tutkimaan	Raamattua	itseksenne	päivittäin.	Rukoilkaa,	että	Jumala	innoittaa	lisää	seurakuntalai-

sia osallistumaan ”Uskokaa hänen profeettojansa” -kampanjaan lukemalla Raamattua ja profetian hengen kirjoituksia yhdessä maail-
mankirkkona.

•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	auttaisi	jokaista	jäsentä	arvostamaan	ja	etsimään	innoitettua	viisautta,	jota	seurakunnallemme	on	annettu	
profetian hengen kirjoitusten välityksellä. Rukoilkaa, että nämä neuvot johdattaisivat teidät entistä syvemmälle Jumalan sanaan, Raa-
mattuun.

•	 Rukoilkaa	niiden	seitsemän	(tai	useamman)	henkilön	puolesta,	jotka	ovat	rukouslistallanne.	Rukoilkaa,	että	Pyhä	Henki	muuttaisi	
heidän sydämensä ja mielensä.

•	 Rukoilkaa	omien	henkilökohtaisten	tarpeittenne	puolesta.

Kiittäminen
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	kaikki,	jotka	kaipaavat	Kristuksen	vanhurskautta,	saavat	sen	lahjaksi.
•	 Kiittäkää	Jumalaa	Jesuksen	elämästä	ja	kuolemasta,	joiden	ansiosta	uskovat	saavat	Jumalan	vanhurskauden.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voitte laulaa myös spontaa-
nisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Ylipappi
5. päivä – Efodi-kasukka

”Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama, vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. 
Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen, minä nostan ja kannan ja pelastan.” (Jes. 46:4.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys
•	 Aloittakaa	rukoushetkenne	ylistämällä	Jumalaa	siitä,	kuka	hän	on	–	hän	on	voimakas,	kärsivällinen	ja	kykenevä	pelastamaan.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	on	kantanut	teidät	vaikeiden	aikojen	läpi.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	teillä	voi	olla	kestävä	rauha	ja	ilo	hänessä.

Synnintunnustus ja voitto synnistä
•	 Pyytäkää	Jumalaa	näyttämään	teille	ne	synnit,	jotka	teidän	tulee	tunnustaa	julkisesti	sekä	ne	synnit,	jotka	teidän	tulee	tunnustaa	

yksityisesti. Vedotkaa Jeesuksen voittoon noista synneistä.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	niitä	kertoja,	jolloin	olette	yrittäneet	selviytyä	omillanne	sen	sijaan,	että	olisitte	antaneet	hänen	kantaa	

teitä.
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	antaa	meille	anteeksi	1.	Joh.	1:9	mukaisesti.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	kantaisi	teitä	silloin,	kun	olette	heikkoja.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumalan	voima	tulisi	täydelliseksi	teidän	heikkoudessanne	(1.	Kor.	12:9).
•	 Rukoilkaa	Jumalalta	apua,	ettei	teidän	sydämenne	olisi	levoton	(Joh.	14:1).
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	auttaisi	teitä	luottamaan	lupaukseen,	jonka	hän	on	antanut	Jes.	41:10	–	että	hän	vahvistaa	teitä,	auttaa	teitä	ja	

tukee teitä vakaalla, lujalla kädellään.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	kantaisi	seurakuntiemme	nuoret	ja	perheet	näiden	haasteellisten	aikojen	läpi.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	osoittaisi	teille	ympärillänne	olevat	kärsivät	ihmiset.	Rukoilkaa,	että	Jumala	kantaisi	heidät	heidän	vaikeuk-

siensa läpi.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	näyttäisi	teille,	kuinka	voitte	antaa	elämänne	kokonaan	hänelle.	Rukoilkaa,	että	hän	tekisi	teidät	yhdeksi	Kris-

tuksessa. Rukoilkaa, että hän yhdistäisi teidät julistamaan viimeistä, voimakasta huutoa maailmalle.
•	 Jumala	on	siunannut	seurakuntaamme	laajalla	raamatullisen	totuuden	ymmärryksellä.	Rukoilkaa,	että	osaisitte	jakaa	sitä	nöyrästi	ja	

iloisesti ympäröivälle maailmalle.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	siunaisi	pienryhmien	ja	kotikirkkojen	toimintaa	kaikkialla	maailmassa.	Pyytäkää	Jumalalta	vielä	lisää	uskollisia	

jäseniä todistamaan Jeesuksesta ja hänen ihanasta luonteestaan omassa asuinympäristössään.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	opettaisi	teitä	julistamaan	seurakuntamme	uskonkäsityksiä	selkeästi,	luovasti	ja	raamatullisella	luotettavuudel-

la. Rukoilkaa, että Jeesuksen rakkaus saisi olla kaikkien uskonkäsitystemme keskiössä.
•	 Rukoilkaa	niiden	seitsemän	(tai	useamman)	henkilön	puolesta,	jotka	ovat	rukouslistallanne.	Rukoilkaa,	että	he	näkisivät	tarpeensa	ja	

avaisivat sydämensä Pyhälle Hengelle.
•	 Rukoilkaa	omien	henkilökohtaisten	tarpeittenne	puolesta.

Kiittäminen
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	”kaikki,	jotka	Herraa	odottavat,	saavat	uuden	voiman,	he	kohoavat	siivilleen	kuin	kotkat.	He	juoksevat	

eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy.” (Jes. 40:31.)
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	”kaikki	koituu	niiden	parhaaksi,	jotka	rakastavat	Jumalaa	ja	jotka	hän	on	suunnitelmansa	mukaisesti	kut-

sunut omikseen” (Room. 8:28).
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	vastaa	hänen	tahtonsa	mukaisiin	rukouksiin.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voitte laulaa myös spontaa-
nisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Ylipappi
6. päivä – Kangasvyö

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

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys
•	 Aloittakaa	rukoushetkenne	ylistämällä	Jumalaa	siitä,	kuka	hän	on	–	meidän	suojelijamme	ja	puolustajamme.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	suuresta	etuoikeudesta	saada	toimia	hänen	todistajinaan.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	kun	hän	kutsuu	teitä	palvelemaan,	hän	myös	antaa	teille	voiman	ja	kyvyt	toimia.

Synnintunnustus ja voitto synnistä
•	 Pyytäkää	Jumalaa	näyttämään	teille	ne	synnit,	jotka	teidän	tulee	tunnustaa	yksityisesti.	Vedotkaa	Jeesuksen	voittoon	noista	syn-

neistä.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	niitä	kertoja,	jolloin	ette	olleet	halukkaita	palvelemaan	häntä.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	niitä	kertoja,	jolloin	kieltäydyitte	todistamasta	hänestä.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	antaisi	teille	sydämen	halun	palvella	häntä.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumalan	opettaisi	teitä	noudattamaan	neuvoa:	”Näin	loistakoon	teidänkin	valonne	ihmisille,	jotta	he	näkisivät	teidän	

hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.” (Matt. 5:16.)
•	 Rukoilkaa	Jumalalta,	että	hän	auttaisi	teitä	näkemään	hänen	antamansa	palvelemismahdollisuudet.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	antaisi	teille	oikeat	sanat,	kun	todistatte	hänestä	tilaisuuden	koittaessa.
•	 Rukoilkaa	Jumalalta	apua	palvella	vain	yhtä	herraa	(Matt.	6:24).
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	auttaisi	perheitänne	ilmentämään	hänen	rakkauttaan	kodeissanne	ja	yhteisöissänne.	Pyytäkää	Jumalaa	tuo-

maan sopusointua koteihinne, korjaamaan rikkoutuneet ihmissuhteet, varjelemaan haavoittuvaisia hyväksikäytöltä ja paljastamaan 
pyhittävän voimansa toivottomilta näyttävissä tilanteissa.

•	 Rukoilkaa	Jumalan	siunausta	niille	tuhansille	Missio	maailma	-hankkeen	uranuurtajille,	jotka	perustavat	seurakuntia	tähän	asti	tavoit-
tamattomien ihmisten pariin. Monet heistä työskentelevät yksin tai vaikeissa olosuhteissa, joten rukoilkaa heille turvaa, viisautta ja 
menestystä.

•	 Rukoilkaa	Jumalan	siunausta	adventistiammattilaisten	verkostolle.	Pyytäkää	heille	taivaallisia	tilaisuuksia	tehdä	opetuslapsia	maail-
man kaupungistuneiden alueiden korkeasti koulutetuista ihmisistä.

•	 Rukoilkaa	Jumalan	erityistä	varjelusta	seurakunnanjäsenille,	jotka	kohtaavat	päivittäistä	vapauteen	kohdistuvaa	ahdistelua	tai	uhkaa	
uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi. Pyytäkää heille viisautta ja rohkeutta.

•	 Rukoilkaa	niiden	seitsemän	(tai	useamman)	henkilön	puolesta,	jotka	ovat	rukouslistallanne.	Rukoilkaa,	että	he	toivottaisivat	Pyhän	
Hengen tervetulleeksi elämäänsä ja että heistä tulisi sinun todistajiasi.

•	 Rukoilkaa	omien	henkilökohtaisten	tarpeittenne	puolesta.

Kiittäminen
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	muovaa	teidän	luonnettanne,	kun	palvelette	häntä.
•	 Kiittäkää	Jumalaa	ilosta,	joka	syntyy	siitä,	että	todistatte	hänestä.
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	Kristus	on	jo	antanut	meille	esimerkin	palvelutyöstä.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voitte laulaa myös spontaa-
nisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Ylipappi
7. päivä – Rintakilpi

”Veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia pitämään keskenänne yhtä, välttä-
mään hajaannusta ja elämään yksimielisinä.” (1. Kor. 1:10.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys
•	 Aloittakaa	rukoushetkenne	ylistämällä	Jumalaa	siitä,	kuka	hän	on	–	rakkauden,	rauhan	ja	ykseyden	Jumala.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä	ykseyden	esimerkistä,	joka	ilmeni	opetuslasten	parissa	helluntain	jälkeen.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	kykenee	tuomaan	ykseyttä	nykyisiin	seurakuntiin	ja	perheisiin.

Synnintunnustus ja voitto synnistä
•	 Pyytäkää	Jumalaa	näyttämään	teille	ne	synnit,	jotka	teidän	tulee	tunnustaa	julkisesti	sekä	ne	synnit,	jotka	teidän	tulee	tunnustaa	

yksityisesti. Vedotkaa Jeesuksen voittoon noista synneistä.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	niitä	kertoja,	jolloin	olette	sanoilla	tai	teoilla	edistäneet	erimielisyyttä	Kristuksen	ruumiissa.
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	antaa	meille	anteeksi	1.	Joh.	1:9	mukaisesti.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	toteuttaisi	kansansa	kohdalla	seuraavan	raamatunkohdan:	”Kun	me	kaikki	sitten	pääsemme	yhteen	ja	sa-

maan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden – – [.]” (Ef. 
4:13.)

•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	auttaisi	teitä,	ettette	tekisi	”mitään	itsekkyydestä	tai	turhamaisuudesta,	vaan	[olisitte]	nöyriä	ja	[pitäisitte]	kukin	
toista parempana kuin itseänne” (Fil. 2:3).

•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	antaisi	teille	nöyrän	sydämen	ja	rakkautta	niitä	ihmisiä	kohtaan,	joiden	kanssa	on	vaikea	elää	tai	työskennellä.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	osoittaisi	itse	kullekin,	estääkö	tämä	ykseyden	muodostumista	seurakunta-	tai	perhesuhteissa.	Pyytäkää,	

että Jumala pehmittäisi teidän sydämenne ja loisi ykseyttä suunnitelmansa mukaan.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	synnyttäisi	ykseyttä	paikallisseurakuntanne	ja	koko	maailmankirkon	johtajien	keskuuteen.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	antaisi	jokaiselle	seitsemännen	päivän	adventistille	maailmassa	näyn	Kaikki	jäsenet	liikkeelle	-kampanjasta.
•	 Rukoilkaa,	että	teistä	kaikista	tulisi	innokkaita	toimijoita	henkilökohtaisessa	todistamisessa,	pienryhmäevankelioinnissa	tai	julkisessa	

evankelioimisessa.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	lähettäisi	Pyhän	Henkensä	valmistamaan	adventistien	maailmanradion	kuulijoiden	sydämen	vastaanottavai-

seksi, erityisesti suurkaupunkien alueilla. Rukoilkaa, että seurakunnanjäsenet seuraisivat uskollisesti tilannetta ja tekisivät opetuslap-
sia niistä, jotka etsivät Jumalaa.

•	 Rukoilkaa	siunausta	seurakuntaorganisaatiomme	ja	sitä	tukevien	toimintamuotojen	yhteistyölle	evankelioimisessa.	Rukoilkaa,	että	
Jumalan palvelijat työskentelisivät yhdessä osoittaen rakkautta toinen toiselleen ja Herralle.

•	 Rukoilkaa	Jumalalta,	että	hän	ohjaisi	teitä,	miten	voisitte	lähettää	lisää	Raamatun	totuutta	sisältävää	kirjallisuutta	(sekä	painettua	että	
sähköistä) yhteisöihimme. Rukoilkaa, että Jumala herättäisi kirjallisuustyöntekijöitä, vapaaehtoisia opiskelijoita, kirjoittajia, media-
ammattilaisia ja taloudellisia tukijoita levittämään toivon ja elämän sanoja.

•	 Rukoilkaa	niiden	seitsemän	(tai	useamman)	henkilön	puolesta,	jotka	ovat	rukouslistallanne.	Rukoilkaa,	että	he	antaisivat	Pyhän	Hen-
gen työskennellä elämässään.

•	 Rukoilkaa	omien	henkilökohtaisten	tarpeittenne	puolesta.

Kiittäminen
•	 Kiittäkää	Jumalaa	Jeesuksesta,	joka	rukoili	seurakunnalle	ykseyttä	Johanneksen	evankeliumin	17.	luvussa.
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	seurakunnan	ykseys	auttaa	maailmaa	uskomaan,	että	Jeesus	on	Jumalan	Poika	(Joh.	17:21).

Laulaminen 
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voitte laulaa myös spontaa-
nisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ

WWW.TENDAYSOFPRAYER.ORG



13

Ylipappi
8. päivä – Urim ja tummim

”Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein 
jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto.” 
(Ef. 5:15–17.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys
•	 Aloittakaa	rukoushetkenne	ylistämällä	Jumalaa	siitä,	kuka	hän	on	–	meidän	oppaamme	ja	ystävämme.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	Raamattu	osoittaa	hänen	tahtonsa	meille	hyvin	selvästi.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	lähetti	Jeesuksen,	joka	tuli	paljastamaan	meille	Jumalan	tahdon.

Synnintunnustus ja voitto synnistä
•	 Pyytäkää	Jumalaa	näyttämään	teille	ne	synnit,	jotka	teidän	tulee	tunnustaa	yksityisesti.	Vedotkaa	Jeesuksen	voittoon	noista	syn-

neistä.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	niitä	kertoja,	jolloin	ette	halunneet	seurata	hänen	tahtoaan,	joka	on	kirjoitettuna	hänen	sanassaan.
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	antaa	meille	anteeksi	1.	Joh.	1:9	mukaisesti.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	auttaisi	teitä	muistamaan	tämän	lupauksen:	”Minulla	on	omat	suunnitelmani	teitä	varten,	sanoo	Herra.	Minun	

ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11.)
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	antaisi	teille	sydämen,	joka	ilomielin	toimii	hänen	tahtonsa	mukaan,	ei	teidän	oman	tahtonne	mukaan.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	auttaisi	kaikkia	teitä	seuraamaan	Jeesuksen	esimerkkiä,	sillä	hän	ei	tullut	toteuttamaan	omaa	tahtoaan	vaan	

Isänsä tahdon (Joh. 6:38).
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	antaisi	teille	viisautta,	kun	etsitte	hänen	tahtoaan	erityisissä	tilanteissa.	Rukoilkaa,	että	osaisitte	etsiä	häntä	ja	

olla kuuliaisia hänen sanalleen.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	auttaisi	nuoria	ymmärtämään	tahtonsa	heidän	valitessaan	elämänkumppania.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	johdattaisi	seurakunnan	johtajaksi	asettamiaan	henkilöitä	ja	osoittaisi	heille	tahtonsa.
•	 Rukoilkaa,	että	raamatuntutkisteluoppaat,	kirjaset	ja	Tie Kristuksen luo -kirjan kaltaiset teokset leviäisivät laajalti. Rukoilkaa, että 

Herra auttaisi näiden aineistojen kautta kylvämään totuuden siemenen ihmissydämiin ja johtamaan mahdollisimman monet tutkimaan 
hänen sanaansa.

•	 Rukoilkaa,	että	seurakunnanjäsenemme,	pastorimme	ja	johtajamme	kaikkialla	maailmassa	saisivat	ravintoa	päivittäin	Jumalan	sanas-
ta. Rukoilkaa kaikille intoa etsiä Herraa joka päivä henkilökohtaisessa rukouksessa. Rukoilkaa, että muistaisitte, että ilman Jumalaa 
te ette voi tehdä mitään.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	tekisi	teistä	halukkaita	seuraamaan	häntä	kaikilla	elämänne	osa-alueilla.	Kun	teidän	on	otettava	seuraava	kuu-
liaisuuden askel, pyytäkää häntä osoittamaan se teille.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	lisäisi	sapatin	raamattutunneilla	kävijöiden	määrää	kaikkialla	maailmassa	ja	johdattaisi	jäseniä	ja	vierailijoita	
kokemaan elämää muuttavaa yhteenkuuluvuutta, lähetystyötä, raamatuntutkistelua ja paikallista evankeliointia.

•	 Rukoilkaa	niiden	seitsemän	(tai	useamman)	henkilön	puolesta,	jotka	ovat	rukouslistallanne.	Rukoilkaa,	että	Pyhä	Henki	osoittaisi	
Jumalan tahdon jokaiselle heistä.

•	 Rukoilkaa	omien	henkilökohtaisten	tarpeittenne	puolesta.

Kiittäminen
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	haluaa	ilmaista	tahtonsa	teille.
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	kun	turvaatte	häneen	koko	sydämestänne	ettekä	jätä	elämäänne	oman	ymmärryksenne	varaan,	ja	kun	

pidätte hänet mielessänne, missä kuljettekin, hän viitoittaa teille oikean tien (Sananl. 3:5, 6).
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	Jeesus	on	tie,	totuus	ja	elämä	(Joh.	14:6).

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voitte laulaa myös spontaa-
nisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Ylipappi
9. päivä – Suitsutusastia

”Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti 
rukoillakseen heidän puolestaan.” (Hepr. 7:25.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys
•	 Aloittakaa	rukoushetkenne	ylistämällä	Jumalaa	siitä,	että	Jeesus	on	teidän	esirukoilijanne.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	kun	lähestytte	häntä	Kristuksen	ansioiden	turvin,	olette	vaatetettuja	hänen	papillisilla	asusteillaan.

Synnintunnustus ja voitto synnistä
•	 Pyytäkää	Jumalaa	näyttämään	teille	ne	synnit,	jotka	teidän	tulee	tunnustaa	yksityisesti.	Vedotkaa	Jeesuksen	voittoon	noista	syn-

neistä.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	niitä	kertoja,	jolloin	ette	ole	osanneet	täysin	arvostaa	Jeesuksen	esirukousta.	Rukoilkaa,	että	osaisitte	

turvautua hänen armoonsa.
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	antaa	meille	anteeksi	1.	Joh.	1:9	mukaisesti.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	auttaisi	teitä	ymmärtämään	ja	arvostamaan	Jeesuksen	esirukousta	teidän	puolestanne.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	antaisi	sydämellenne	taakan	rukoilla	toisten	puolesta.	Pyytäkää,	että	hän	osoittaisi	jokaiselle	teistä	henkilöt,	

joiden puolesta teidän tulee rukoilla.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	siunaisi	vanhempia,	jotka	rukoilevat	sellaisten	lastensa	puolesta,	jotka	eivät	vielä	rakasta	Herraa.	Rukoilkaa,	

että vanhemmat saisivat voimaa jatkaa esirukousten viemistä Herran eteen eivätkä luovuttaisi.
•	 Rukoilkaa	Jumalan	apua	niille,	jotka	kokevat	olevansa	toivottomia.	Rukoilkaa,	että	he	oppisivat	jättämään	taakkansa	Jeesukselle.
•	 Rukoilkaa	Jumalaa	niiden	ihmisten	puolesta,	jotka	eivät	enää	käy	kirkossa.	Rukoilkaa,	että	osaisitte	toivottaa	heidät	tervetulleeksi	

Jumalan rakkaudella, kun he palaavat.
•	 Rukoilkaa,	että	Herra	vahvistaisi	kaikkien	paikallisseurakuntien	toimintamuotoja,	esimerkiksi	naistyötä,	miestyötä,	sapattikoulu-	ja	

lähetystyötä, polunkävijöiden ja seikkailijoiden toimintaa sekä yhteisöpalvelua. Rukoilkaa, että Herra osoittaisi teille, kuinka voitte 
toimia hänen käsinään ja jalkoinaan toisille ihmisille.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	antaisi	alkuseurakunnan	hurskauden	elpyä	seurakunnassaan,	niin	että	se	valtaisi	kaikki	jäsenet	näinä	viimeisi-
nä päivinä. Rukoilkaa, että Herra auttaisi teitä puolustamaan totuutta, vaikka taivas putoaisi.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	siunaisi	seitsemännen	päivän	adventistien	viestintätyön	kautta	tapahtuvaa	todistamista,	myös	sosiaalisessa	
mediassa. Rukoilkaa, että Herra auttaisi teitä antamaan parhaanne, kun tavoitatte 2000-luvun ihmisiä ikuisella evankeliumilla.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	antaisi	teille	ihmetyksen	ja	kiitollisuuden	tunnun,	kun	mietitte	hänen	luomaansa	maailmaa.	Rukoilkaa,	että	osai-
sitte uskollisesti kunnioittaa raamatullista totuutta luomisesta ja opettaa nuorianne tuntemaan Jumalan voiman ja rakkauden luonnos-
sa.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	opettaisi	teitä	noudattamaan	Kristuksen	epäitsekästä	esimerkkiä,	kun	täytätte	teitä	lähellä	olevien	ihmisten	jo-
kapäiväisiä tarpeita. Rukoilkaa, että Herra varustaisi teidät toimimaan lääkintälähetystyöntekijöinä, vapaaehtoisina oman yhteisönne 
palvelijoina ja puutteenalaisten ystävinä.

•	 Rukoilkaa	niiden	seitsemän	(tai	useamman)	henkilön	puolesta,	jotka	ovat	rukouslistallanne.	Rukoilkaa,	että	he	avaisivat	sydämensä	
Pyhälle Hengelle.

•	 Rukoilkaa	omien	henkilökohtaisten	tarpeittenne	puolesta.

Kiittäminen
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	koska	Kristus	rukoilee	teidän	puolestanne,	teillä	on	toivo	ja	tulevaisuus.
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	Henki	itse	puhuu	teidän	puolestanne	sanattomin	huokauksin	(Room.	8:26).
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	Jeesus	”pystyy	nyt	ja	aina	pelastamaan	ne,	jotka	hänen	välityksellään	lähestyvät	Jumalaa.	Hän	elää	iäti	

rukoillakseen heidän puolestaan.” (Hepr. 7:25.)

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voitte laulaa myös spontaa-
nisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.
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Ylipappi
10. päivä – Tiu’ut ja granaattiomenat

”Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on 
lähellä.” (Luuk. 21:28.)

Ehdotuksia rukoushetken kulusta:

Ylistys
•	 Aloittakaa	rukoushetkenne	ylistämällä	Jumalaa	siitä,	että	hän	on	ilmoittanut	meille	Jeesuksen	toisen	tulemisen	merkit.
•	 Ylistäkää	Jumalaa	siitä,	että	Jeesus	tulee	takaisin	hakemaan	meidät,	jotta	voimme	olla	hänen	kanssaan	ikuisesti.

Synnintunnustus ja voitto synnistä
•	 Pyytäkää	Jumalaa	näyttämään	teille	ne	synnit,	jotka	teidän	tulee	tunnustaa	julkisesti	sekä	ne	synnit,	jotka	teidän	tulee	tunnustaa	

yksityisesti. Vedotkaa Jeesuksen voittoon noista synneistä.
•	 Pyytäkää	Jumalalta	anteeksi	sitä,	että	olette	mukautuneet	liiaksi	tähän	maailmaan	ettekä	huomaa	Jeesuksen	takaisintulon	merkkejä.
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	antaa	meille	anteeksi	1.	Joh.	1:9	mukaisesti.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Rukoilkaa	niiden	ympärillämme	olevien	ihmisten	puolesta,	jotka	eivät	ymmärrä,	että	Jeesus	tulee	pian.	Pyytäkää,	että	Jumala	herät-

täisi heidän sydämensä.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	näyttäisi	asiat,	joita	ette	ole	vielä	luovuttaneet	hänelle.	Luovuttakaa	nuo	asiat	Jumalalle	ja	rukoilkaa,	että	hän	

muuttaisi sydämenne.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	jatkaisi	omiensa	luonteen	muovaamista	ja	meidän	valmistamistamme	Herran	tulolle.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	vetäisi	puoleensa	ihmisiä,	jotka	pelkäävät	Jeesuksen	toista	tulemista.	Pyytäkää,	että	he	ymmärtäisivät	antaa	

elämänsä Herralle.
•	 Rukoilkaa,	että	Jumala	käyttäisi	meitä	kaikkia	kertomaan	toisille	hyvän	uutisen	Jeesuksen	takaisintulosta.
•	 Rukoilkaa,	että	Herra	opettaisi	meitä	täyttämään	pakolaisten	käytännölliset	ja	hengelliset	tarpeet.	Rukoilkaa,	että	seurakuntamme	

opittaisiin tuntemaan rakkaudesta kaikkia ihmisiä kohtaan riippumatta siitä, keitä he ovat tai mistä he tulevat.
•	 Rukoilkaa	erityisesti	niiden	pakolaisten	puolesta,	jotka	tulevat	maista,	joissa	ei	voida	julistaa	evankeliumia	avoimesti.	Kun	täytämme	

heidän tarpeensa ja johdatamme heidät tuntemaan Herran, rukoilkaa, että hän avaisi ovia, jotta he voisivat palata takaisin omiin 
maihinsa ja kertoa siellä toisille Jumalan rakkaudesta.

•	 Rukoilkaa,	että	Isä	antaisi	teille	entistä	voimakkaamman	tunnun	taivaan	valtakunnan	työn	kiireellisyydestä.	Rukoilkaa	kaikille	päivit-
täistä toivoa siitä, että Jeesus tulee pian takaisin asettamaan kaiken kohdalleen.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	siunaisi	opetustyössä	toimivia	seitsemännen	päivän	adventisteja	kaikkialla	maailmassa.	Rukoilkaa,	että	Herra	
vahvistaisi opettajia, vanhempia, nuorisojohtajia ja sapatin raamattutunnin opettajia, kun he valmistavat nuorten sukupolvea Herran 
palvelukseen.

•	 Rukoilkaa,	että	Herra	siunaisi	kuurojen,	sokeiden	sekä	fyysisistä	tai	henkisistä	ongelmista	kärsivien	parissa	tehtävää	työtä	ja	antaisi	
työntekijöille myötätuntoa, kun he täyttävät heidän tarpeitaan.

•	 Rukoilkaa	niiden	seitsemän	(tai	useamman)	henkilön	puolesta,	jotka	ovat	rukouslistallanne.	Rukoilkaa,	että	he	avaisivat	sydämensä	
Pyhälle Hengelle.

•	 Rukoilkaa	omien	henkilökohtaisten	tarpeittenne	puolesta.

Kiittäminen
•	 Kiittäkää	Jumalaa	hänen	lupauksestaan:	”Jumala,	joka	on	teissä	aloittanut	hyvän	työnsä,	myös	saattaa	sen	päätökseen	Kristuksen	

Jeesuksen päivään mennessä.” (Fil. 1:6.)
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	hänellä	on	jokaisessa	kaupungissa	ihmisiä,	jotka	toiveikkaasti	odottavat	pääsevänsä	taivaan	kotiin.
•	 Kiittäkää	Jumalaa	siitä,	että	hän	työskentelee	niiden	ihmisten	sydämessä,	joiden	puolesta	rukoilette.

Laulaminen
Liittäkää laulaminen osaksi rukoustuokiotanne. Voitte etukäteen valita päivän teemaan sopivia yhteislauluja. Voitte laulaa myös spontaa-
nisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.

10 RUKOUKSEN 
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Ylipappi
11. päivä – Meidän ylipappimme

Ehdotus päätössapatin ohjelmarungoksi

Päätössapatin tulisi olla suurta ilojuhlaa siitä, mitä Jumala on tehnyt teille ja seurakunnallenne Kymmenen rukouksen 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 sapattina teillä on etuoikeus iloita siitä, mitä hän on tehnyt menneisyydes-
sä, mitä hän tekee parhaillaan ja mitä hän tulee tekemään tulevaisuudessa.

Teemateksti: Hepr. 4:14–16.
”Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan Poika, pysykäämme 
tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä 
häntä	on	koeteltu	kaikessa	samalla	tavoin	kuin	meitäkin	koetellaan;	hän	vain	ei	langennut	syntiin.	Astu-
kaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme 
avun silloin kun sitä tarvitsemme.” (Hepr. 4:14–16.)

Jokaisen seurakunnan tarpeet ovat ainutlaatuisia, joten tehkää yhteistyötä seurakuntanne johtajien kanssa ja laatikaa oman seurakun-
tanne tarpeisiin sopiva suunnitelma. Tässä kuitenkin joitakin ehdotuksia, joita voi ottaa mukaan päätössapatin jumalanpalvelusohjel-
maan:

•	 Raamatun	opetusta	Hepr.	4:14–16	pohjalta: Raamatunpaikan pohjalta voidaan pitää saarna tai raamatunpaikkaa voidaan käyttää 
johdantona todistuspuheenvuoroihin siitä, miten Jumala on toiminut Kymmenen rukouksen päivän aikana.

•	 Todistuksia: Varatkaa riittävästi aikaa rukousvastauksista kertoville todistuksille. Niillä, jotka ovat osallistuneet Kymmeneen ru-
kouksen päivään, pitäisi olla useita kertomuksia, jotka he voivat jakaa seurakunnan kanssa. Pitäkää todistuspuheenvuorot kuitenkin 
lyhyinä, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua. Toisillakin voi olla kerrottavaa. Saattaisi olla hyvä pyytää muutamia henkilöitä valmis-
tamaan todistuspuheenvuoronsa etukäteen. Tämän lisäksi sana voi olla myös vapaa.

•	 Rukoushetki: Kutsukaa koko seurakunta yhtymään yhteiseen rukoukseen. Joku voi johtaa seurakuntaa interaktiiviseen rukoukseen 
samalla tyylillä, jota olette käyttäneet menneellä viikolla. Voitte rukoilla yhdessä lukien jonkin tietyn katkelman Raamatusta. Voitte 
tehdä tämän joko pienryhmissä tai kaikki yhdessä. Toinen vaihtoehto voisi olla, että jumalanpalvelustilaisuudessa käytetään useassa 
eri kohdassa erilaisia rukouksia: raamatuntekstin mukaan rukoilemista, pienryhmissä, yksin, yhdessä tai hiljaa mielessä rukoilemista 
jne.

•	 Laulu: Tänään saatte riemuita kaikesta siitä, mitä Jumala on tehnyt, ja mikä olisi parempi tapa riemun ilmaisemiseen 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 koskettaa ihmisiä ja tuoda heitä Herran luo, kertokaa seurakuntaperheellenne suunni-
telmista ja kutsukaa heitä osallistumaan toimintaan ja rukoilemaan sen puolesta.

•	 Lapset/Nuoret: Aiheeseen sopisi varmasti rukousta käsittelevä lastenkertomus. Jos rukouskokouksiin on osallistunut myös lapsia 
tai nuoria, antakaa heillekin mahdollisuus todistaa tai johtaa rukoushetkeä.

•	 Joustavuutta: Muistakaa olla suunnitelmissanne joustavia, jotta voitte seurata Pyhän Hengen johdatusta koko jumalanpalveluksen 
ajan.
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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 sadekuurot. Hän antaa viljan 
viheriöidä jokaisen pellolla.” (Sak. 10:1.)

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

”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhu-
nut.	–	–	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 iki-
nä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, 
sen minä teen.” (Joh. 14:12–14.)

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

Lupauksia	siitä,	että	Jumala	vastaa	rukouksiin

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

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

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

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

”Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivais-
sa.” (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 pyy-
dätte minulta, sen minä teen.” (Joh. 14:13, 14.)

”Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän 
asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen.” (Joh. 16:23, 24.)

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

Lupauksia	Jumalan	voimasta

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

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

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

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

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

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

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

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

”Muista, että olen sanonut sinulle: ’Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teillä-
si.” (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 varan-
nut.” (2. Moos. 23:20.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lupauksia sydämen muutoksesta

”Minä annan heille uuden sydämen, niin että he tuntevat minut ja ymmärtävät, että minä olen Herra. He kääntyvät jälleen minun puolee-
ni, 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 sydämes-
tänne ja koko sielustanne. Silloin te saatte elää[.]” (5. Moos. 30:6.)

”Minä annan teille uuden sydämen ja sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän 
sydämen.” (Hes. 36:26.)

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

”Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon. Olemmehan päässeet 
tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta  
te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta.” 
(2. Piet. 1:3, 4.)

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

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

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

Lupauksia anteeksiannosta

”[J]a jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuu-
len 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.)
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”Ja kun seisotte rukoilemassa, antaa anteeksi kaikki mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa 
teille rikkomuksenne anteeksi.” (Mark. 11:25.)

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

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

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

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

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

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

Lupauksia 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 nouda-
tat kaikkia minun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi mitään niistä sairauksista, joilla kuritin egyptiläisiä. Minä, Herra, olen sinun 
parantajasi.’” (2. Moos. 15:26.)

”– – ja niin 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 sairaute-
ni. Hän päästää minun kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn 
nuoreksi, niin kuin kotka.” (Ps. 103:2–5.)

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

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

”Paranna sinä minut, Herra, niin minä paranen. Auta minua, niin minä saan avun. Sinua yksin minä ylistän!” (Jer. 17:14.)

”Minä hoidan haavasi terveiksi, parannan sinun vammasi, sanoo Herra – –.” (Jer. 30:17.)
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”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 rukoil-
koot 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 het-
kellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään 
vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa mutta näkymätön ikuisesti.” (2. Kor. 4:16–18.)

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

”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 tähden 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 sovituk-
sen viran.” (2. Kor. 5:18.)

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

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

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

”[V]aan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne pe-
rustuu. Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti – –.” (1. Piet. 3:15, 16.)
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Ylipappi
”Ylimmäisen papin vaatteet olivat hänen korkeaan asemaansa soveltuvasti kallista materiaalia ja kaunista tekoa. Ensin hänellä oli tavalli-
sen papin vaatetta vastaava pellavainen ihokas ja sen päällä saumaton sinipunainen viitta. Sen helma koristeltiin kultatiu’uilla ja granaat-
tiomenilla, jotka tehtiin punasini-, purppura- ja helakanpunalangoista. Viitan päällä oli vielä sitä lyhyempi kasukka, joka tehtiin kullasta ja 
sinipunaisista, purppuranpunaisista, helakanpunaisista ja valkeista langoista. Se kiinnitettiin kauniisti tehdyllä vyöllä, jossa olivat kaikki 
nämä samat värit. Kasukka oli hihaton, ja sen kullalla kirjailtuihin olkakappaleisiin pantiin kaksi onykskiveä, joihin kaiverrettiin Israelin 
kahdentoista heimon nimi.
 Kasukan päällä oli rintakilpi, kaikkein pyhin pappisasusteista. Se oli samaa ainetta kuin kasukka, neliön muotoinen ja vaaksan mit-
tainen. Kultarenkaiden välille solmitun punasinisen nauhan varassa se riippui olkakappaleista. Rintakilven etupinnaksi siihen kiinnitettiin 
kultakehyksiin ja neljään riviin samoja kalliita kiviä, jotka muodostavat Jumalan kaupungin kaksitoista perustusta. Rintakilven kiviä oli 
kaksitoista, ja niihin oli kaiverrettu heimojen nimet, yksi kuhunkin kiveen. Herran ohje kuului: ’Aaron kantakoon jumalanvastausten rin-
takilvessä sydämensä päällä, astuessaan pyhäkköön, Israelin poikain nimet, että heidät alati johdatettaisiin muistoon Herran edessä’ 
(2. Moos. 28:29). Samoin Kristuksella, joka suurena Ylimmäisenä pappina vetoaa verensä ansioon Isän edessä syntisen puolesta, on 
sydämellään jokaisen katuvan, uskovan sielun nimi. Psalmista sanoo: ’Minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää minusta huolen’ (Ps. 
40:18).
 Rintakilven oikealla ja vasemmalla sivustalla oli kaksi suurta ja erinomaisen kirkasta kiveä. Nimeltään ne olivat uurim ja tummim. Nii-
den avulla Jumala ilmaisi tahtonsa ylimmäisen papin välitettäväksi edelleen. Kun asioita estettiin Herran ratkaistaviksi, oikeanpuoleisen 
kiven ympärillä oleva valo ilmaisi Herran suostumusta eli myönteistä vastausta, kun taas pilven varjostaessa vasemmanpuoleisen kiven 
tiedettiin Herran vastauksen olevan kielteinen tai hylkäävä.
 Ylimmäisen papin päähineenä oli valkoinen pellavaturbaani, ja siihen oli punasinisellä nauhalla sidottu kiinni kultainen otsakoriste, 
johon oli kaiverrettu sanat ’Herralle pyhitetty’. Pappien asun ja esiintymisen tuli antaa katsojalle vaikutelma Jumalan ja hänen palvontan-
sa pyhyydestä ja häntä lähestyvältä vaadittavasta puhtaudesta.” (White, Alfa ja omega, osa 1, s. 329, 330.)


