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Tervetuloa mukaan
Kymmenen rukouksen päivää 2018 -kampanjaan
Johtajan opas
Esittely
Jumala on tehnyt monia ihmeitä tämän vuotuisen kampanjan kautta sen jälkeen, kun sitä alettiin toteuttaa ”Operation Global Rain” -ohjelman nimellä vuonna 2006. Pyhä Henki on korjannut ihmissuhteita sekä saanut aikaan herätystä, kääntymisiä ja uutta intoa evanke
liointiin. Todellakin, herätys syntyy rukouksen kautta!
Nämä ohjeet on tarkoitettu sinulle, joka johdat rukoustilaisuuksia. Ensimmäinen osuus kattaa aiheet, joihin Kymmenen rukouksen
päivää 2018 -kampanjassa erityisesti keskitytään. Toinen osuus sisältää vinkkejä, joista voi olla apua sinulle ja rukousryhmällesi. Muistakaa, että nämä ovat vain esimerkkejä ja ideoita. Sinulla on täysi vapaus tehdä muutoksia, joihin Pyhä Henki sinua kehottaa.
Kymmenen rukouksen päivän aikana, 10.–20. tammikuuta 2018, ryhmäsi tulisi kokoontua päivittäin joko kasvotusten tai puhelimen
välityksellä viettääksenne noin tunnin yhteisessä rukouksessa.
Yhdestoista rukouksen päivä eli 20. tammikuuta on sapatti. Tuo sapatti voi olla päivä, jolloin juhlitte kaikkea sitä, mitä Jumala on tehnyt vastauksena rukouksiinne. Toivomme, että näiden ideoiden ja ehdotusten avulla Kymmenen rukouksen päivää 2018 voi muodostua
voimalliseksi kokemukseksi niin pienryhmällesi kuin koko seurakuntaperheelle.
Ennen kuin aloitatte tämän rukousmatkan, lukekaa nämä muutamat todistukset niiltä, jotka osallistuivat Kymmenen rukouksen päivää 2017 -kampanjaan:

”Kiitos! Seurakuntamme on elpynyt, ja
olemme saaneet todistaa suurta ykseyttä
siellä, missä ennen oli hajaannusta.
Olemme nähneet Kristuksen taivaallisessa pyhäkössä, ja rukouksemme on, että
voisimme edelleen pysyä hänen yhteydessään. Ykseys on tuntuvin rukousvastaus,
jonka olemme tähän mennessä saaneet,
ja lähetän muita henkilökohtaisia todistuksia sitä mukaa kuin niitä tulee.” Shadreck
Charumbira

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

”Järjestimme jokailtaisen linja-autokuljetuksen seurakuntamme jäsenille, jotta he
pääsivät Kymmenen rukouksen päivää
-kampanjan tilaisuuksiin. Sama linja-autonkuljettaja oli usein kyydinnyt seurakuntamme jäseniä tavanomaisiin rukouskokouksiin
sunnuntai- ja keskiviikkoiltaisin. Tilaisuuden
päätyttyä hän palasi hakemaan kyytiä tarvitsevat. 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 seuraavana iltana ja kävivät tilaisuuksissa sen
jälkeen joka ilta. Kun Kymmenen rukouksen päivää -kampanja lähestyi loppuaan,
he puhuivat päävanhimman kanssa suunnitelmistaan avioitua pian ja lähteä seuraamaan Herraa. Muistakaa heitä rukouksin.
Jokainen näistä kymmenestä illasta oli
siunaus. Noudatimme kullekin illalle annettuja ohjeita, paitsi että lisäsimme yhden
kohdan. Luimme kohtauksia Kristuksen
elämästä viimeisestä ehtoollisesta alkaen
aina ylösnousemukseen asti. Jokainen
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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 vuodatettiin puhujiemme, osallistujien ja kaikkien
rukouslinjalle soittaneiden ylle. Soittajat
edustivat viittä eri osavaltiota ja eri uskontokuntia. Kiitämme Jumalaa siitä, että hän
käytti tätä työmuotoa tavoittamaan monia
valtakuntaansa.” Doris Johnson, Richmond, Virginia, USA

Miten mahtavan kokemuksen sainkaan
Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan aikana! Rukoilin Herralta, että hän
järjestäisi koulumaksuni – minulla ei ollut
aavistustakaan, mistä voisin saada rahat.
Me palvelemme elävää Jumalaa! Pyyntööni
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vastattiin toisena päivänä, ja aion ylistää
Herraa ikuisesti hänen uskollisuudestaan
kansaansa kohtaan.” Beaulity Dube
”Vuoden alussa Justin oli hyvin masentunut, erityisesti liittyen raha- ja perheasioihin. Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan jälkeen hän on löytänyt rauhan ja
tyytyväisyyden. Tämä on jotakin sellaista,
mitä hän ei ole kokenut koskaan aikaisemmin elämässään, ja hän todistaa Jumalan
todella olevan hyvä ja suuri.” Elijah Mwakio,
Kenya Coast Field, Kenia
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”Seurakuntamme (Northsiden adventtiseurakunta) on osallistunut Kymmenen
rukouksen päivää -kampanjoihin viimeisen
kuuden vuoden ajan. Tänä vuonna ryhmämme jäsenet kokoontuivat taas eräänä
iltana jatkamaan rukousta ja ylistystä, päättivät tilaisuuden ja palasivat kotiin. Tuona
iltana saimme kuulla, että yksi jäsenistämme oli kaapattu kotinsa ulkopuolella ja viety
asumattomalle seudulle. Yleensä tällaiset
tilanteet johtavat tuhoisiin seurauksiin.
Seurakuntamme jäsenet menivät polvilleen, ja rukoukset nousivat kirkkauden
Jumalalle. He pyysivät, että tälle hänen

lapselleen ei tapahtuisi mitään pahaa. Tunnin kuluttua saimme kuulla, että Wesley oli
vapautettu, vahingoittumattomana. En osaa
selittää tätä ihmettä muulla tavoin kuin
että Jumala kutsui enkelit koolle lapsensa
avuksi. Auto löydettiin, Wesley oli järkyttynyt, mutta hänen uskonsa Jumalaan oli
kaksinkertaistunut. Hän kykeni täyttämään
sapattivelvollisuutensa vuorolistan mukaan
vain kaksi päivää kaappauksen jälkeen!
Saakoon Jumala kunnian, ja toimikoon
tämä kertomus rohkaisuna veljillemme ja
sisarillemme eri puolilla maapalloa!” Ronnie Naidoo, Johannesburg, Etelä-Afrikka

Yleistä Kymmenen rukouksen päivää 2018 -kampanjasta
Miksi meidän tulisi tutkia ylipapin vaatetusta?
Kaikella, mitä Jumalaa tekee, on tarkoituksensa. Jokaisella yksityiskohdalla on merkitys ja olemassaolon syy. Tähän sisältyy myös
ylipapin vaatetus. Ellen White kirjoittaa: ”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.) Tutkikaamme siis pappien vaatetuksen symboleja nähdäksemme, mitä me 2000-luvulla elävät voimme oppia niistä.
Rukousteema kullekin päivälle
Kullekin kymmenestä päivästä on laadittu oma rukousteemansa ja siihen liittyvä ohjeistus. Kunkin päivän osuuden ohjesivulla on ehdotus rukoushetken kulusta ja joitakin ideoita rukousaiheista, joita voitte sisällyttää rukoushetkeenne. Suosittelemme, että otatte jokaiselle
rukoustilaisuuden osanottajalle kopion kunkin päivän rukousteemasivusta, jotta yhteinen rukouksessa eteneminen olisi helpompaa.
Seurakunnat kaikkialla maailmassa kokoontuvat yhteen rukoillakseen kunkin päivän teemaan liittyvien aiheiden puolesta. Valmiiden,
teemoihin liittyvien ohjesivujen ansiosta voitte yhtyä tähän suureen rukoilijoiden joukkoon samassa hengessä ja lukea samat raamatuntekstit kuin hekin sekä rukoilla samojen asioiden puolesta kuin hekin. Teidän ei tarvitse kuitenkaan rukoilla jokaista kohtaa järjestyksessä. Ne ovat vain ehdotuksia siitä, mitä voitte sisällyttää rukoushetkeenne. Voitte halutessanne jakautua pienryhmiin ja antaa kullekin
ryhmälle oman osuuden rukousaiheista.
Jotkut rukousaiheista liittyvät erityisesti maailmanlaajuiseen adventtikirkkoon. On tärkeää rukoilla seurakuntaperheemme puolesta,
mutta voitte muokata rukoushetkeänne ja käyttää yleisempiä rukousaiheita, mikäli ryhmässänne on lähistöllä asuvia vierailijoita. Rukoilkaa, että osaisitte parhaalla mahdollisella tavalla toivottaa vierailijat tervetulleiksi ja saisitte heidät tuntemaan, että he kuuluvat ryhmään.
Ehdotuksia rukoushetken eri osuuksien kestosta
Se, kuinka kauan rukoushetkenne eri osuudet kestävät, tulee varmasti hieman vaihtelemaan joka kerta. Alla annetut ehdotukset osuuksien kestosta ovat käytännössä hyväksi havaittuja.
• Tervetuloa/Esittely: 2–5 minuuttia
• Raamattusitaattien lukeminen: 3 minuuttia
• Ylistys: 10 minuuttia
• Synnintunnustus: 3–5 minuuttia
• Pyynnöt ja esirukoukset: 35 minuuttia
• Kiittäminen: 10 minuuttia
Rukoile seitsemän puolesta
Kannusta jokaista pyytämään Jumalaa näyttämään hänelle, keiden seitsemän henkilön puolesta he voisivat rukoilla näiden kymmenen
rukouksen päivän aikana. Nämä seitsemän voivat olla sukulaisia, ystäviä, työtovereita, seurakunnan jäseniä, naapureita jne. Kehotamme rukoilemaan, että Pyhä Henki voisi johdattaa näitä seitsemää ihmistä pysymään Kristuksessa. Rukousryhmän jäsenten tulisi myös
pyytää Jumalalta neuvoa siihen, miten he voisivat rukoilla näiden seitsemän henkilön erityistarpeiden puolesta ja kuinka he voisivat auttaa heitä näiden kymmenen päivän aikana.
Sapattijumalanpalvelukset Kymmenen rukouksen päivää 2018 -kampanjan aikana
Pitäkää molempina sapatteina rukousteemaa erityisesti esillä. Pitäkää todistushetkiä, joissa voitte kertoa rukousvastauksistanne. Olkaa
luovia – on monia tapoja, joilla voitte jakaa seurakuntaperheen kanssa sitä, mitä olette kokeneet päivittäisten rukoushetkienne aikana.
Päätössapatin juhla
Päätössapatista tulisi tehdä erityinen juhlahetki, jolloin saamme riemuita kaikesta siitä, mitä Jumala on tehnyt kymmenen rukouksen
päivän aikana. Rukousvastauksista kertoville todistuksille, rukoukseen liittyvälle opetukselle tai saarnalle sekä rukouksesta kertoville
lauluille tulisi varata riittävästi aikaa. Seurakunta tulisi myös johdattaa yhteiseen rukoushetkeen, niin että nekin, jotka eivät ole päässeet
osallistumaan rukouskokouksiin, voisivat kokea yhteisen rukouksen ilon. Katso 11. päivän ohjeistusta saadaksesi lisää ideoita.
Jatkoa Kymmenen rukouksen päivää 2018 -kampanjalle
Rukoilkaa paljon sen puolesta, miten Jumala haluaa seurakunnan/ryhmän jatkavan siitä, mitä Jumala on aloittanut kymmenen ru
kouksen päivän aikana. Kenties voitte jatkaa viikoittaisella rukouskokouksella. Tai kenties Jumala haluaa teidän aloittavan jonkin uuden
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työmuodon seurakunnassanne tai yhteisössänne. Olkaa avoimia ja kulkekaa siihen suuntaan, johon Jumala johdattaa. Tulette varmasti
hämmästymään, kun kuljette hänen johdatuksessaan.
Todistuksia
Jakakaa todistuksenne siitä, miten Jumala on toiminut Kymmenen rukouksen päivää 2018 -kampanjan kautta. Todistuksenne tulevat
olemaan rohkaisuna monille muille. Englanninkieliset todistukset voi lähettää osoitteeseen stories@ministerialassociation.org tai ne voi
jättää nettiin julkaistaviksi osoitteessa www.tendaysofprayer.org.

Vinkkejä yhteiseen rukoukseen
Sopikaa yhdessä
Kun joku esittää rukouspyynnön Jumalalle, varmistukaa, että joku toinen rukoilee saman asian puolesta yhteisesti. Yhteisessä sovitussa rukouksessa on voimaa! Älkää ajatelko, että kun joku jo kerran esitti rukouksen, kenenkään muun ei tarvitse tai sovi esittää samaa.
”Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa.” (Matt. 18:19.) Miten rohkaisevaa onkaan, kun saa kokea, että joku toinen kannattelee meidän rukoustamme!
Jumalan lupauksiin vetoaminen
Olemme erikseen koonneet yhteen joitakin raamatunpaikkoja, joiden lupauksiin voit rukoillessasi vedota. Kannustakaa toisianne vetoamaan Jumalan lupauksiin. On kovin helppoa keskittyä ongelmiimme. Lupauksiin vedotessamme uskomme alkaa kasvaa ja saamme
muistutuksen siitä, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Lupaukset saavat ihmiset siirtämään katseensa omista heikkouksistaan ja
vaikeuksistaan Jeesukseen. Jokaiseen heikkouteen ja jokaiseen vastoinkäymiseen, johon joudumme, löytyy Raamatun lupaus, johon
voimme vedota. Kehota ihmisiä etsimään noita lupauksia ja kirjoittamaan ne muistiin, jotta he voivat vedota niihin myös tulevaisuudessa.
Paasto
Kutsu Kymmenen rukouksen päivää 2018 -kampanjassa mukana olevia henkilöitä osallistumaan jonkin tyyppiseen paastoon, kuten
kieltäytymiseen television katselusta, maallisen musiikin kuuntelusta, elokuvista, Internetin käytöstä, makeisista tai muista huonosti
sulavista ruoista. Käyttäkää ylimääräinen aika rukoukseen ja Raamatun tutkimiseen pyytäen samalla, että Jumala auttaisi teitä ja seurakuntaanne pysymään entistä täydemmin Kristuksessa. Kannusta ihmisiä omaksumaan yksinkertainen ruokavalio, joka auttaa heidän
aivojaan olemaan vastaanottavaisempia Pyhän Hengen äänelle.
Pyhä Henki
Pyytäkää Pyhää Henkeä paljastamaan teille, kuinka ja mitä teidän tulisi rukoilla kunkin ihmisen kohdalla ja kussakin tilanteessa. Raamatun mukaan me emme tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla, ja siksi Pyhä Henki rukoilee puolestamme.
”Meidän täytyy rukoilla paitsi Kristuksen nimessä myös Pyhän Hengen innoittamina. Tämä selittää, mitä sillä tarkoitetaan, kun sanotaan, että Henki ’rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla’ (Room. 8:26). Sellaiseen rukoukseen Jumala vastaa
mielellään. Kun hartaasti ja hellittämättömästi rukoilemme Kristuksen nimessä, liittyy juuri tähän hellittämättömyyteen Jumalan puolelta
lupaus, että hän aikoo juuri vastata rukoukseemme tekemällä ’monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä anomme tai ymmärrämme’ (Ef.
3:29).” (Ellen White, Kristuksen vertaukset, s. 102.)
Läheisyys
Kun aloitatte yhteisen rukouksen, kutsu ihmisiä tulemaan lähemmäksi toisiaan. Kun ihmiset tulevat toisiaan lähelle muodostaen tiiviin
piirin, se auttaa yhteishengen syntymistä, mikä on erittäin tärkeää yhteisen rukouksen kannalta. Jos ihmiset istuvat hajallaan ja kaukana
toisistaan, toisten rukouksia on lisäksi vaikea kuulla.
Päiväkirjan pitäminen
Rukouspäiväkirjan pitäminen kymmenen rukouspäivän ajan voi olla hyvä keino sisäistää päivittäisiä rukousteemoja sekä tehdä konkreettisia sitoumuksia Jumalan edessä. Se voi myös avata silmämme huomaamaan Jumalan siunauksia. Rukousten ja niihin saatujen vas
tausten kirjaaminen on todistetusti hyvä tapa saada rohkaisua.
Päiväkirjan pitämisen voi ottaa osaksi rukouskampanjaa usealla eri tavalla. Rukouskokouksesta voi varata aikaa sen kirjoittamiseen.
Ihmiset voivat kirjata ylös asioita henkilökohtaiseen päiväkirjaansa tai sitten voitte pitää ryhmäpäiväkirjaa, jossa kirjaatte muistivihkoon,
fläppitaululle tai yhteiselle asiakirjapohjalle nettiin rukousaiheita ja niihin saatuja vastauksia. Yksinkertaisin tapa toteuttaa tämä on piirtää
pystysuora viiva keskelle paperia. Vasempaan sarakkeeseen kirjoitetaan rukouspyyntöjä ja oikeaan sarakkeeseen rukousvastauksia. On
jännittävää ja uskoa vahvistavaa katsoa päiväkirjaa ja huomata, miten Jumala on vastannut rukouksiin.
Kunnioitus
Pyrkikää kunnioittavaan ilmapiiriin. Me lähestymme maailmankaikkeuden kuninkaan valtaistuinsalia. Älkäämme suhtautuko rukoushetkiin huolettomasti tai välinpitämättömästi. Tämä pätee niin rukousasentoomme kuin puhetapaamme. Ei ole kuitenkaan välttämätöntä,
että kaikki ovat polvillaan koko ajan. Ihmisten pitää jaksaa olla rukouksessa tunnin verran, eikä se saa olla epämukavaa. Kehota ihmisiä
polvistumaan, seisomaan tai istumaan, mikä parhaalta tuntuu ja mihin Jumala heitä kehottaa.
Muutaman lauseen rukoukset
Rukousten tulisi olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Näin mahdollisimman moni saa tilaisuuden rukoilla. Yrittäkää rajata rukouksenne muutamaan
lauseeseen. Jokainen voi kuitenkin rukoilla useamman kerran. Lyhyet rukoukset pitävät rukoushetken mielenkiintoisena ja antavat Pyhälle Hengelle tilaa näyttää, mitä ja miten tulisi rukoilla. Jokaista rukousta ei tarvitse aloittaa ja lopettaa tutuilla rukousfraaseilla ”Rakas
Jumala” tai ”Aamen”. Yhteinen rukouksenne on jatkuvaa, avointa keskustelua Jumalan kanssa.
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Hiljaisuus
Johtaja ei saisi dominoida rukoushetkeä. Tavoitteena on, että kaikki rukoilisivat. Hiljaisuuden hetket ovat mahtavia, sillä ne tarjoavat
Jumalalle tilaisuuden puhua sydämillemme. Antakaa Pyhän Hengen tehdä työtään, ja varatkaa aikaa jokaisen rukouksille.
Laulu
Spontaani yhteislaulu rukousten välissä voi lisätä rukoushetken kauneutta. Sopivia lauluja voi katsoa myös valmiiksi. Laulu voi olla myös
hyvä siirtymävaihe yhdestä rukousaiheesta toiseen.
Rukouspyynnöt
Älkää kerätkö tai ottako ryhmältä rukouspyyntöjä. Rukoilkaa ne sen sijaan suoraan. Kun yksi rukoilee, toiset voivat yhteisestä sopimuksesta yhtyä rukoukseen. Tässä syy: Aika! Rukousaiheista keskusteleminen vie aikaa itse rukoukselta. Paholainen on riemuissaan, jos
saa meidät vain puhumaan ongelmista sen sijaan, että rukoilisimme niiden puolesta. Ryhmän jäsenet saattavat jopa eksyä neuvomaan
tai keksimään omia ratkaisujaan tilanteisiin. Voima tulee Jumalalta! Mitä enemmän rukoilemme, sitä enemmän hänen voimansa pääsee
toimimaan.
Päivittäinen aika
Tämä on tärkeä asia! Varmistu siitä, että sinä johtajana vietät päivittäin aikaa Jeesuksen jalkojen juuressa keskustellen hänen kanssaan
ja tutkien hänen sanaansa. Jos pidät Jumalan tuntemista elämäsi ykkösasiana, sinulle avautuu upeiden kokemusten aarreaitta. ”Se
voima, joka suuressa uskonpuhdistuksessa ravisteli maailmaa, tuli salaisesta rukouspaikasta. Siellä Herran palvelijat pyhällä rauhallisuudella asettivat jalkansa hänen lupaustensa kalliolle.” (Ellen White, Alfa ja omega, osa 7, s. 181.)

Raamatun tekstit, ellei toisin ole mainittu, on otettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöön ottamasta suomennoksesta. Suomennoksen tekijänoikeudet omistaa Kirkon keskusrahasto. Käytetty luvalla. (RK 2012 = Raamattu kansalle -käännös, käytetty luvalla.)
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