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Entistä syvällisempi kokemus
JOHDANTO

Tervetuloa mukaan Kymmenen rukouksen päivää 2019 -kampanjaan! Olemme valtavan kiitollisia siitä, että voimme aloittaa 
tämän vuoden rukouksella. Jumala on tehnyt monia ihmeitä viime vuosina, kun olemme etsineet häntä rukoillen ja paasto-
ten. Pyhä Henki on korjannut ihmissuhteita ja saanut aikaan herätystä, kääntymisiä sekä uutta intoa evankeliointiin. Todel-
lakin, herätys syntyy rukouksen kautta!
 Uskomme, että sinun elämäsi ja niiden elämä, joiden puolesta rukoilet, muuttuu, kun rukoilet yhdessä toisten seurakun-
nan jäsenten kanssa Pyhän Hengen vuodatusta, jonka Jumala on luvannut antaa niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Seuraa-
vassa on viime vuoden Kymmenen rukouksen päivää -kampanjaan osallistuneen kolmen henkilön kokemuksia:
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”Olen saanut uskomattoman paljon siunauksia Kymmenen 
rukouksen päivää -kampanjan myötä. Seurakunnassamme 
Zimbabwessa Herra on vastannut rukouksiimme luomalla 
ykseyden. Perheet ovat yhdistyneet uudelleen, ja seura-
kunnan jäsenet ovat valmiita palvelemaan Herraa.” Howard, 
Zimbabwe.

”Seurakuntamme on saanut paljon siunauksia. Suurin osa 
jäsenistä kysyy, voidaanko tällainen kampanja järjestää 
uudelleen. Kaikki puhuvat siitä, miten he kokevat olevansa 

lähempänä Jumalaa, ja keskuudessamme vallitsee vahva 
ykseyden henki.” Glenny, New York, USA.

”Rukouksen välityksellä sairaat parantuivat, toisistaan vie-
raantuneet perheenjäsenet yhdistyivät uudelleen, toivo val-
litsi jopa läheisten kuolemantapausten yhteydessä ja ihmi-
set antoivat uudelleen elämänsä Jumalalle. Me palvelemme 
elävää Jumalaa! Maltamme tuskin odottaa, että näemme, 
mitä hän on varannut meille täksi vuodeksi. Kunnia hänen 
nimelleen!” Dereck, Etelä-Afrikka.

Rukousteemamme: Entistä syvällisempi kokemus
Tämän Kymmenen rukouksen päivää 2019 -kampanjan aikana mietimme, miten voimme saada entistä syvällisemmän ja 
antoisamman kristillisen kokemuksen. Olimmepa uusia uskovia tai pitkäaikaisia seurakunnan jäseniä, tarvitsemme tuoreen, 
päivittäisen kohtaamisen Jeesuksen kanssa. Tämä kampanja koostuu tosielämän opetuksista, Raamatun lupauksista ja 
profetian hengen kirjoitusten rohkaisevista lainauksista, jotka kaikki vahvistavat jokapäiväistä vaellustamme Kristuksen seu-
rassa.

Varhaiskristillisistä uskovista sanotaan: ”Korintin uskovat kaipasivat syvällisempää kokemusta hengellisissä asioissa. He 
eivät tienneet täydellisesti, mitä merkitsi katsella hänen kirkkauttaan ja kokea luonteessaan perinpohjainen muutos. He 
olivat nähneet vasta ensimmäiset säteet tuon kirkkauden varhaisesta koitosta. Paavali toivoi heidän puolestaan, että he 
täyttyisivät Jumalan kaikella täyteydellä ja oppisivat tuntemaan entistä paremmin hänet, jonka nousu on varma kuin aamu-
rusko. Hän toivoi, että he hankkisivat lisää tietoa Jumalasta, kunnes heille koittaisi täydellisen evankelisen uskon kirkkain 
keskipäivä.” (Ellen White, Alfa ja omega, osa 6, s. 216.)
 Rukoilemme, että tämä rukousteema auttaa meitä kehittämään syvällisen, pysyvän suhteen Jeesukseen, kunnes meille 
koittaa ”täydellisen evankelisen uskon kirkkain keskipäivä” ja kykenemme täydellisesti heijastamaan hänen rakkaudellista 
luonnettaan.

Ehdotuksia rukoushetkien toteuttamiseen
•	 Pitäkää	rukoukset	lyhyinä	–	vain	lause	tai	pari	yhdestä	aiheesta.	Antakaa	sitten	vuoro	toisille.	Voitte	rukoilla	niin	monta	

kertaa kuin haluatte, aivan kuin keskustelisitte vuorotellen.
•	 Älkää	pelätkö	hiljaisuutta,	sillä	se	antaa	osallistujille	aikaa	kuunnella	Pyhää	Henkeä.
•	 Jos	Henki	tuo	mieleenne	jonkin	laulun,	voitte	laulaa	sen	yhdessä.	Tämä	on	myös	suuri	siunaus.	Ette	tarvitse	pianosäes-

tystä; säestyksetön laulumusiikki toimii hyvin.
•	 Sen	sijaan,	että	käyttäisitte	kallisarvoista	aikaa	rukousaiheista	keskustelemiseen,	rukoilkaa	yksinkertaisesti	asiat	ää-

neen. Toiset voivat yhtyä rukouksiinne ja vedota Raamatun lupauksiin tarpeittenne täyttämiseksi.

Lupauksiin vetoaminen
Jumala on antanut meille sanassaan monia lupauksia. Meillä on etuoikeus vedota niihin rukouksissamme. Kaikki hänen 
käskynsä ja neuvonsa ovat myös lupauksia. Hän ei koskaan pyytäisi meiltä mitään, mitä emme voisi hänen voimassaan 
tehdä.
	 On	kovin	helppoa	keskittyä	omiin	tarpeisiin,	omiin	ongelmiin	ja	omiin	haasteisiin	–	ja	vaikertaa	ja	valittaa	omasta	tilan-
teestamme rukoillessamme. Se ei ole rukouksen tarkoitus. Rukouksen tarkoitus on vahvistaa uskoamme. Siksi rohkaisem-
me sinua vetoamaan Jumalan lupauksiin rukoushetkessäsi. Siirrä katseesi pois itsestäsi ja omista heikkouksistasi Jeesuk-
seen. Häntä katselemalla me muutumme hänen kuvansa kaltaisiksi.
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 ”Jumalan sanan jokainen lupaus on meitä varten. Esittäkää rukouksissanne Herralle hänen sanansa vakuutukset ja 
uskossa vedotkaa hänen lupauksiinsa. Hänen sanansa on takeena siitä, että jos pyydät uskossa, voit saada kaikki hengel-
liset siunaukset. Pyydä hellittämättä, niin tulet saamaan paljon enemmän kuin osasit edes pyytää tai kuvitella.” (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 sanassasi: ’Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa roh-
keat,	älkää	vaipuko	epätoivoon.’	Anna	minulle	rauha,	jonka	lupasit	jättää	meille.”	Kiitä	Herraa	siitä,	että	hän	antaa	sinulle	
rauhansa, vaikka et ehkä koekaan sitä välittömästi juuri tuolla hetkellä.
 Kuhunkin rukousaiheeseen liittyvistä lupauksista on luettelo jokaisen rukouskokouksen ohjeissa.

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 loppuun 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 kieltäytyä, vaan ihmiset voisivat syödä niukasti hyvin yksinkertaista ruo-
kaa.” (Ellen White, Counsels on Diet and Food, s. 188, 189.)
 Tiedämme, että Daniel söi vain hedelmiä ja kasviksia kymmenen päivän ajan. Kannustamme sinua ottamaan hyvin 
yksinkertaisen ruokavalion käyttöösi näiden kymmenen päivän ajaksi. Ruokavalio, jossa jätetään pois sokeri, pitkälle kä-
sitellyt ja jalostetut ruoat sekä virvoitusjuomat, voi hyödyttää meitä monella tasolla. Ensinnäkin, yksinkertainen ateria vaatii 
vähemmän valmistusaikaa, jolloin meille jää käytettäväksi 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 haittaa otsalohkon eli ajattelumme keskuksen toimintaa. Jos haluamme kirkkaamman mielen, joka 
pystyy paremmin kuulemaan Jumalan äänen, ja jos haluamme päästä lähemmäksi häntä, meidän tulee varmistua siitä, ettei 
ruokavaliomme ole tälle esteenä.
 Paastoaminen ei tarkoita ainoastaan sitä, että kieltäydymme ruoasta. Rohkaisemme pitämään paastoa myös television 
ja elokuvien katselusta, tietokonepeleistä, jopa Facebookista ja YouTube-videoista. Joskus asiat, jotka eivät itsessään ole 
pahoja, kuten Facebook ja YouTube, voivat viedä paljon aikaamme. Jätä kaikki turha pois, jotta sinulle jäisi enemmän aikaa 
Herran kanssa vietettäväksi.
 Paasto ei ole mikään nopea tapa saada Jumalaa tekemään ihmeitä. Paastossa on kyse siitä, että me itse nöyrrymme 
niin, että Jumala voi tehdä työtään meissä ja meidän kauttamme. ”Tiettyjä tarkoitusperiä varten paasto ja rukous ovat suo-
siteltavia ja tarkoituksenmukaisia. Jumalan kädessä ne ovat keino puhdistaa sydän ja saada vastaanottavainen mieli. Me 
saamme rukousvastauksia, koska nöyrrymme Jumalan edessä.” (Ellen White, Medical Ministry, s. 283.)
 Nöyrtykäämme Jumalan edessä ja etsikäämme häntä koko sydämellämme, mielellämme ja voimallamme. Pyrkikäämme 
lähestymään häntä rukouksen ja paaston kautta, niin hän lähestyy meitä.

Pyhä Henki
Pyydä Pyhää Henkeä paljastamaan, kuinka ja mitä sinun tulisi rukoilla kunkin ihmisen kohdalla ja kussakin tilanteessa. Raa-
matussa 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 tarkoi-
tetaan, 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 enem-
män 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 rukouksiimme.
 ”Kristus sanoo: ’Pyytäkää, niin teille annetaan.’ Näillä sanoilla Kristus antaa meille ohjeita siitä, kuinka meidän tulisi 
rukoilla. Tulkaamme 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	kaik-
kein pyhimmässä uskossa. Jumalan sanassa meillä on varma vakuus. Teidän ei tarvitse odottaa suuria tunteita ennen kuin 
voitte uskoa, että Jumala on kuullut teitä; tunteet eivät saa olla mittapuunne, sillä tunteet muuttuvat yhtä nopeasti kuin pilvet 
vaihtavat	muotoaan.	–	–	Maan	päällä	ollessamme	voimme	saada	apua	taivaasta.	–	–	sillä	olen	laittanut	Jumalan	koetuksel-
le tuhat kertaa. Minä vaellan uskossa, en halua tuottaa häpeää Pelastajalleni olemalla epäuskoinen.” (Ellen Whiten artikkeli 
Revied and Herald -lehdessä lokakuun 11. päivä, 1892.)
	 Meille	kerrotaan	myös,	että	me	”voimme	anoa	–	–	jokaista	hänen	lupaamaansa	lahjaa.	Sitten	meidän	on	uskottava	saa-
vamme ja kiitettävä Jumalaa siitä, että olemme saaneet.” (Ellen White, Elämä ja kasvatus, s. 243.) Ottakaa siis tavaksenne 
kiittää Jumalaa uskossa etukäteen siitä, mitä hän aikoo tehdä ja miten hän aikoo vastata rukouksiinne.
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Rukoile seitsemän puolesta
Kannustamme sinua rukoilemaan näiden kymmenen päivän aikana erityisellä tavalla seitsemän ihmisen puolesta, joiden 
haluaisit kokevan yltäkylläisempää elämää. He voivat olla sukulaisia, ystäviä, työtovereita, naapureita tai tuttavia. Vietä hetki 
aikaa Jumalan kanssa ja kysy, kenen puolesta hän haluaisi sinun rukoilevan. Pyydä häntä antamaan nämä ihmiset oikein 
sydämesi taakaksi. Kirjoita henkilöiden nimet paperille ja laita nimilista sitten näkyvälle paikalle, esimerkiksi Raamattusi 
väliin. Siinä, että kirjoittaa nimet muistiin, on jotakin voimallista. Saat hämmästyä nähdessäsi, miten Jumala toimii vastauk-
sena rukouksiisi.

Kymmenen rukouksen päivän evankeliointihaaste
Jokainen voi osaltaan jouduttaa Jeesuksen takaisintuloa.

”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte 
minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilas-
sa, ja te tulitte minun luokseni.” (Matt. 25:35, 36.)

Kirjassa Suuren Lääkärin seuraajana sanotaan: ”Meidän on elettävä kaksinkertaista elämää: ajatuksen ja teon, hiljaisen 
rukouksen ja ahkeran työnteon elämää.” (S. 428.) Meidän etuoikeutemme on osoittaa toisille Jeesuksen rakkautta. Olem-
me saaneet niin paljon rakkautta Vapahtajaltamme; älkäämme pitäkö sitä itsellämme. Jakakaamme hänen rakkauttaan 
toisille.

Kannustamme sinua ja seurakuntaasi pyytämään rukouksessa Jumalalta ohjeita ihmisten tavoittamiseksi Kymmenen ru-
kouksen päivää -kampanjan päätyttyä. Valitkaa yksi tai useita toimintamuotoja, päättäkää päivämäärä ja toimikaa Jeesuksen 
käsinä ja jalkoina. Kun organisoitte kaikkea, älkää antako järjestelyiden kääntää huomiotanne pois rukouksesta. ”Runsaan 
salaisen rukouksen tulisi edeltää henkilökohtaista työtä toisten ihmisten hyväksi. Toisten tavoittaminen vaatii suurta viisautta 
ymmärtää ihmisten pelastamisen tiedettä. Ennen kuin olemme yhteydessä ihmisiin, olkaamme yhteydessä Kristukseen. 
Valmistautukaa taivaallisen armon valtaistuimen edessä työskentelemään ihmisten hyväksi.” (Ellen White, Prayer, s. 313.)

Englanninkieliseltä verkkosivustolta löytyy ehdotuksia evankeliointityön toteuttamiseksi omassa yhteisössä.
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Tämän aineiston on valmistellut pääkonferenssin kenttätyön jaosto.

Päivittäisten oppaiden pääasiallisena avustajana on toiminut Jodi Genson.

Raamatun tekstit, ellei toisin ole mainittu, on otettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöön ottamasta 
suomennoksesta. Suomennoksen tekijänoikeudet omistaa Kirkon keskusrahasto. Käytetty luvalla. (VKR = Vanha kirkkoraa-
mattu.) 
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Kymmenen rukouksen päivän evankeliointihaaste
Jokainen voi osaltaan jouduttaa Jeesuksen takaisintuloa.

”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte 
minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilas-
sa, ja te tulitte minun luokseni.” (Matt. 25:35, 36.)

Kirjassa Suuren Lääkärin seuraajana sanotaan: ”Meidän on elettävä kaksinkertaista elämää: ajatuksen ja teon, hiljaisen 
rukouksen ja ahkeran työnteon elämää.” (S. 428.) Meidän etuoikeutemme on osoittaa toisille Jeesuksen rakkautta. Olem-
me saaneet niin paljon rakkautta Vapahtajaltamme; älkäämme pitäkö sitä itsellämme. Jakakaamme hänen rakkauttaan 
toisille.

Kannustamme sinua ja seurakuntaasi pyytämään rukouksessa Jumalalta ohjeita ihmisten tavoittamiseksi Kymmenen ru-
kouksen päivää -kampanjan päätyttyä. Valitkaa yksi tai useita toimintamuotoja, päättäkää päivämäärä ja toimikaa Jeesuksen 
käsinä ja jalkoina. Kun organisoitte kaikkea, älkää antako järjestelyiden kääntää huomiotanne pois rukouksesta. ”Runsaan 
salaisen rukouksen tulisi edeltää henkilökohtaista työtä toisten ihmisten hyväksi. Toisten tavoittaminen vaatii suurta viisautta 
ymmärtää ihmisten pelastamisen tiedettä. Ennen kuin olemme yhteydessä ihmisiin, olkaamme yhteydessä Kristukseen. 
Valmistautukaa taivaallisen armon valtaistuimen edessä työskentelemään ihmisten hyväksi.” (Ellen White, Prayer, s. 313.)

Olemme laatineet luettelon tavoista, joilla voitte auttaa toisia. Valitkaa keinot, jotka sopivat niiden ihmisten tarpeisiin, joita 
aiotte palvella. Voitte myös käyttää toimintatapoja, joita ei ole mainittu luettelossa.

•	 Valmista	ateria	jollekulle,	joka	on	ollut	sairaana.
•	 Kutsu	joku	naapuri/työtoveri	sosiaaliseen	kokoontumiseen.
•	 Anna	ruokaa	kodittomalle.
•	 Lahjoita	vaatteita,	joita	haluaisit	itsellesi	lahjoitettavan.
•	 ”Adoptoi”	joku	ikäihminen.	Käy	katsomassa	tätä	henkilöä	säännöllisesti	ja	auta	häntä	kotiaskareissa,	ostosten	tekemi-

sessä, ruoanlaitossa tai puutarhatöissä.
•	 Leivo	leipiä	ja	anna	yksi	leipä	jollekin	naapurille.
•	 Auta	laatimaan	naapurustoprojekteja.
•	 Tarjoudu	olemaan	sairaan	tai	vammaisen	henkilön	kanssa,	jotta	hänen	hoitajansa	pääsee	käymään	asioilla.
•	 Osallistu	naapurustoprojekteihin.
•	 Esittäydy	uusille	naapureille	kutsumalla	heidät	syömään.	Auta	heitä	tuntemaan	itsensä	tervetulleiksi	uudessa	ympäris-

tössä.
•	 Osta	ruokatarvikkeita	ja	vie	ne	puutetta	kärsivälle	perheelle.
•	 Lahjoita	vanhat	silmälasisi.
•	 Tarjoudu	järjestämään	raamatuntutkistelu.
•	 Käy	katsomassa	hoitolaitoksissa	olevia	ihmisiä.
•	 Anna	vähän	”ruokarahaa”	jollekin	opiskelijalle.
•	 Kerää	vaatteita	varattomille.	Voit	järjestää	vaatekeräyksen	kirkolla	vaatteiden	jakamiseksi	niitä	tarvitseville.
•	 Lahjoita	vanha	tietokoneesi	tai	muuta	elektroniikkaa.
•	 Lahjoita	käytetty	auto.
•	 Järjestä	”Terveysmessut”.
•	 Lähetä	kortti	suljetulla	osastolla	olevalle	potilaalle.
•	 Järjestä	evankeliointikokousten	sarja.
•	 Soita	naapureillesi	ja	kysy,	miten	he	voivat.
•	 Anna	jollekulle	kirja,	josta	ajattelet	hänen	pitävän.
•	 Jaa	seurakunnan	traktaatteja/esitteitä.
•	 Pyydä	jotakuta	vastaanottamaan	Jeesus.
•	 Järjestä	ruoanlaittokurssi.
•	 Toteuta	”28	kirjan	projekti”.	Anna	ensimmäisellä	viikolla	yksi	kirja.	Anna	toisella	viikolla	kaksi	kirjaa.	Anna	kolmannella	

viikolla kolme kirjaa. Jatka, kunnes olet lahjoittanut 28 kirjaa.
•	 Vie	ruokaa	henkilölle,	joka	on	menettänyt	läheisensä.
•	 Käy	katsomassa	sairaalassa	olevaa	henkilöä	ja	rohkaise	tai	auta	häntä	jollakin	tavalla.	
•	 Lue	ääneen	jollekin	ikäihmiselle.
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•	 Vieraile	lastenkodissa	ja	tarjoa	apua	henkilökunnalle.
•	 Perusta	ompelu-/kudin-/virkkuuryhmä,	jossa	tehdään	vaatteita	vähävaraisille.
•	 Lue	Raamattua	ääneen	henkilölle,	joka	ei	pysty	näkemään	tai	lukemaan.
•	 Järjestä	nuortenilta	kotonasi.
•	 Ilmoittaudu	vapaaehtoiseksi	pahoinpitelyn	uhrien	turvakotiin.
•	 Lahjoita	kirjoja	lastenkotiin	tai	turvakotiin.
•	 Vie	seurakuntasi	lapsia	käymään	vanhainkodissa.
•	 Suunnittele	ja	järjestä	hauska	päivä	erityistarpeisille	lapsille	ja	heidän	perheilleen.
•	 Järjestä	yhteisön	siivouspäivä.
•	 Perusta	seurakuntaasi	terveyskerho.	Kutsu	mukaan	ystäviä	ja	naapureita.
•	 Pyydä	joku	katsomaan	kanssasi	DVD,	jolla	on	hengellinen	sanoma.	Kun	katsotte	ohjelmaa	yhdessä,	rukoile,	että	Pyhä	

Henki puhuu seuralaisesi sydämelle.
•	 Suunnittele	oma	projekti.

Lisää	vinkkejä	todistamiseen	löytyy	englanninkieliseltä	sivustolta	www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ

WWW.TENDAYSOFPRAYER.ORG



6

Entistä syvällisempi kokemus

Rukouksen yö: vapaaehtoinen koko yön kestävä rukouskokous päivälle nro 10

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

Ehdotus yöllisen rukouskokouksen ohjelmarungoksi:

•	 Aloittakaa	ylistystuokiolla. Ylistäkää Jumalaa rukouksessa ja laulujen kautta.

•	 Varatkaa	aikaa	synnintunnustukselle, jotta voitte varmistua siitä, ettei mikään ole esteenä sille, että Jumala kuulisi 
rukouksenne. Varatkaa aikaa jokaisen henkilökohtaiselle, omassa mielessä tapahtuvalle synnintunnustukselle sekä 
yhteiselle synnintunnustukselle. Rohkaiskaa ihmisiä tunnustamaan omat henkilökohtaiset syntinsä suoraan Jumalalle 
ja	tunnustamaan	julkiset	syntinsä	julkisesti.	Voitte	lukea	Dan.	9:1–19,	kuinka	Daniel	rukoili	Jumalan	kansan	puolesta	ja	
tunnusti julkisesti sen synnit. Rohkaiskaa osallistujia tunnustamaan julkisesti seurakunnan synnit.

•	 Rukoilkaa	rukouskokouksessa	läsnä	olevien	ihmisten	tarpeitten	puolesta. Kovin monet ihmiset kärsivät, 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. Ke-
rääntykää tuon ihmisen ympärille. Pari kolme teistä voi rukoilla ääneen hänen ja hänen tarpeittensa puolesta. Vedotkaa 
Jumalan lupauksiin hänen puolestaan. Hämmästytte 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.

•	 Kun olette taas kaikki yhdessä, 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	toisella	ylistys-	ja	kiitoshetkellä.
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Rukousaiheita:
•	 Rukoilemme	Jumalan	siunausta	maailmanlaajuiselle	

evankeliointityölle vuoden 2019 aikana. Rukoilemme 
erityisesti Kaikki jäsenet liikkeelle -kampanjan evanke-
liointiohjelmien puolesta Intiassa kesäkuussa 2019 sekä 
Papua-Uudessa-Guineassa toukokuussa 2020.

•	 Rukoilemme	niiden	adventistien	puolesta,	jotka	kohtaa-
vat vainoa tai vankeutta uskonsa vuoksi.

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

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

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

•	 Rukoilemme,	että	Jumala	herättäisi	rohkeita	lähetystyön-
tekijöitä, jotka ovat valmiita työskentelemään niiden 746 
ihmisryhmän	parissa,	jotka	asuvat	Lähi-idän	20	valtios-
sa.

•	 Rukoilemme	1000 lähetystyöntekijää -projektin puolesta 
Pohjoisen	Aasian	–	Tyynenmeren	osastossa	ja	Eteläisen	
Aasian	–	Tyynenmeren	osastossa.	Kun	nuoret	työsken-
televät Taiwanin, Kiinan, Venäjän ja Burman kaltaisissa 
maissa, saakoot he Pyhän Hengen kasteen ja voiman 
tehdä Jumalan työtä.

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

•	 Rukoilemme,	että	Herra	herättäisi nykyisiä valdolaisten 
kaltaisia opiskelijoita, jotka ovat valmiita palvelemaan 
häntä vaikeissa paikoissa.
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•	 Rukoilemme	niiden	202	miljoonan	ihmisen	puolesta,	
jotka asuvat 41:ssä heikoimmin tavoitetussa Eteläisen 
Aasian	–	Tyynenmeren	osaston	kaupungissa.	Pyydäm-
me, että he oppisivat tuntemaan Jeesuksen.

•	 Rukoilemme	kaikkien	paikallisseurakuntien	sapattikou-
lu- ja henkilökohtaisen evankelioimistyön puolesta, kun 
niiden kautta pyritään löytämään Jumalan suunnitelma ja 
tavoittamaan ihmisiä rakkaudellisen palvelutyön, raama-
tuntutkistelujen ja henkilökohtaisen todistamisen välityk-
sellä.

•	 Rukoilemme	ADRAn	toiminnan	puolesta	käytännön	tar-
peiden tyydyttämiseksi kaikkialla maailmassa.

•	 Rukoilemme	niiden	16	miljoonan	ihmisen	puolesta,	jotka	
asuvat kuudessa heikoimmin tavoitetussa kaupungissa 
Etelä-Tyynenmeren osaston alueella. Rukoilemme päivit-
täistä Pyhän Hengen kastetta seurakuntamme jäsenille, 
jotka vievät rakkaudellisella tavalla evankeliumia niille, 
jotka eivät ole sitä vielä kuulleet.

•	 Rukoilemme,	että	Pyhä	Henki	auttaisi	meitä	tavoitta-
maan ne 406 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat 105:ssä 
heikoimmin	tavoitetussa	kaupungissa	Pohjoisen	Aasian	
–	Tyynenmeren	osaston	alueella.

•	 Rukoilemme	siunausta	adventistien pastoritoiminnalle, 
jossa koulutetaan pastoreita ja vapaaehtoisia seurakun-
nan jäseniä tekemään hengellistä työtä vankilassa ole-
vien kanssa.

•	 Herra,	muistamme	lastenluokkiemme	opettajia.	Anna	
heidän ymmärtää, kuinka tärkeää heidän työnsä on mei-
dän lapsillemme.

•	 Herra,	etsimme	johdatustasi	vaikutuskeskuksille,	ter-
veys- ja perheohjelmille sekä polunkävijätoiminnalle 
kaikkialla maailmassa.

•	 Rukoilemme,	että	yhä	useammat	nuoret	aikuiset	ryhtyisi-
vät toimimaan kaupunkilähetystyöntekijöinä.

•	 Rukoilemme,	että	auttaisit	meitä	rakastamaan	uusia	seu-
rakunnan jäseniä ja huolehtimaan heistä.

•	 Herra,	osoita	meille,	kuinka	voimme	lähettää	lisää	Raa-
matun totuutta sisältävää kirjallisuutta (sekä painettua 
että sähköisessä muodossa olevaa) yhteisöihimme. 
Rukoilemme, että ihmiset lukevat saamansa materiaalin 
ja että Pyhä Henki saa heidät vakuuttuneiksi Raamatun 
totuudesta.

•	 Herra,	pyydämme	varjelustasi	lähetystyöntekijöille,	jotka	
toimivat vaarallisilla seuduilla.

•	 Herätä	kirjaevankelistoja,	vapaaehtoisia	opiskelijalähet-
tejä, sisällön tuottajia, media-ammattilaisia ja taloudellisia 
tukijoita levittämään toivon ja elämän sanoja.

•	 Rukoilemme	8208	adventistikoulun	puolesta,	joissa	on	
lähes kaksi miljoonaa opiskelijaa. Saakoot nämä koulut 
aina opettaa Raamatun totuutta ja johtaa nuoria lähetys- 
ja palvelutyöhön.

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

•	 Rukoilemme	vielä	tavoittamattomien	ihmisryhmien	puo-
lesta	Aasiassa,	mukaan	lukien	muslimit,	buddhalaiset	
ja hindut. Monet eivät ole koskaan kuulleet Jeesuksen 
nimeä.	Anna	meille	erityistä	viisautta	heidän	tarpeidensa	
täyttämiseksi.
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•	 Siunaa	meitä,	kun	viemme	evankeliumia	ihmisille,	jotka	
ovat joutuneet henkien palvonnan, epäjumalanpalve-
luksen	ja	animististen	uskomusten	orjiksi.	Auta	meitä	
ymmärtämään heidän maailmankatsomustaan ja tutus-
tuttamaan heidät henkilökohtaiseen Vapahtajaan.

•	 Herra,	innoita	seitsemännen	päivän	adventisteja	kaik-
kialla maailmassa rukoilemaan hartaammin kuin koskaan 
aikaisemmin. Pyytäkäämme yhdessä Pyhän Hengen 
myöhäissadetta. Pyydämme, että täyttäisit lupaukset, 
jotka löytyvät Joelin kirjan 2. luvusta, Hoosean kirjan 6. 
luvusta	ja	Apostolien	tekojen	2.	luvusta.

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

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

•	 Auta	meitä	uskollisesti	ja	täydesti	julistamaan	Ilmestys-
kirjan	14.	luvun	kolmen	enkelin	sanomia.	Auta	meitä	
keskittymään kaikessa opetuksessamme Kristuksen 
rakkauteen ja vanhurskauteen.

•	 Pyydämme,	että	herättäisit	kaupunkilähetystyöntekijöitä	
perustamaan seurakuntia niitä 806 ihmisryhmää varten, 
jotka asuvat Inter-Euroopan osaston 20 maan alueella.

•	 Pyydämme,	että	herättäisit	kokonaisen	työntekijöiden	
armeijan perustamaan seurakuntia niille 948 ihmisryh-
mälle,	jotka	asuvat	Väli-Amerikan	osaston	alueen	38	
maassa.

•	 Opeta	meitä	julistamaan	seurakuntamme	perusluontei-
sia opetuksia selkeästi, luovasti ja raamatullisella luotet-
tavuudella. Saakoon Jeesuksen rakkaus olla kaiken sen 
keskiössä, mitä uskomme.

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

•	 Pyydämme,	että	valmistaisit	vapaaehtoisia	palvelemaan	
niitä 70 kansanryhmää, jotka asuvat Israelin lähetysken-
tän alueella.

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

•	 Pyydämme	sinua	herättämään	rukoussotureita	rukoile-
maan niiden 2568 ihmisryhmän puolesta, jotka asuvat 
Eteläisen	Aasian	osaston	neljässä	maassa.	Muistamme	
erityisesti Hope-TV:n toimintaa Intiassa	ja	Aasiassa	ole-
vaa sokeiden koulua.

•	 Rukoilemme	Eteläisen	Aasian	–	Tyynenmeren	osaston	
kustannusliikkeiden työn puolesta.

•	 Rukoilemme,	että	tekisit	Psalmista	32:8	löytyvän	lupauk-
sesi mukaan ja johtaisit sekä ohjaisit meitä, kun otamme 
vastaan Kymmenen rukouksen päivän evankeliointihaas-
teen.

•	 Auta	perheitämme	osoittamaan	sinun	rakkauttasi	ko-
deissamme ja yhteisöissämme. Pyydämme, että toisit 
sopusointua koteihin, korjaisit rikkoutuneet ihmissuh-
teet, varjelisit haavoittuvia perheväkivallalta ja näyttäisit 
pyhittävän voimasi toivottomilta näyttävissä tilanteissa.
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•	 Saakoon	Jumalan	sana	päivittäin	ravita	seurakuntiemme	
jäseniä, pastoreitamme ja johtajiamme kaikkialla maail-
massa.

	•	 Auta	meitä	myös	etsimään	sinua	joka	päivä	henkilökoh-
taisessa rukouksessa. Muistuta meitä siitä, että ilman 
sinua me emme voi tehdä mitään.

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

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

•	 Rukoilemme	lastemme	puolesta.	Anna	heille	voimaa	
puolustaa rohkeasti sinua, kun he kohtaavat vastoinkäy-
misiä	ja	painostusta.	Auta	heitä	tekemään	viisaita	ratkai-
suja ja puolustamaan totuutta (Jes. 44:3, 4).
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•	 Opeta	meitä	seuraamaan	Kristuksen	epäitsekästä	esi-
merkkiä ja täyttämään meitä lähellä olevien ihmisten 
päivittäiset tarpeet. Varusta meidät palvelemaan lääkin-
tälähetystyöntekijöinä, vapaaehtoisina auttajina yhteisös-
sämme ja ystävinä puutteenalaisille.

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

•	 Herra,	näytä	meille,	kuinka	voimme	viedä	evankeliumin	
sanomaa islaminuskoisille ihmisryhmille. Rukoilemme, 
että he kuulevat sinun armon tarjouksesi ja ottavat sen 
vastaan.

•	 Rukoilemme	niiden	totuuden	siementen	puolesta,	jotka	
kylvettiin Japanissa viime vuoden Kaikki jäsenet liikkeel-
le -kampanjassa. Pyydämme, että lähetät työntekijöitä 
työskentelemään ja rukoilemaan Japanin puolesta.
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Entistä syvällisempi kokemus
Lupauksia,	joihin	voimme	vedota	rukouksessa

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.
	 On	kovin	helppoa	keskittyä	omiin	tarpeisiin,	omiin	ongelmiin	ja	omiin	haasteisiin	–	ja	vaikertaa	ja	valittaa	omasta	tilan-
teestamme rukoillessamme. Se ei ole rukouksen tarkoitus. Rukouksen tarkoitus on vahvistaa uskoamme. Siksi rohkaisem-
me sinua vetoamaan Jumalan lupauksiin rukoushetkessäsi. Siirrä katseesi pois itsestäsi ja omista heikkouksistasi Jeesuk-
seen. Häntä katselemalla me muutumme hänen kuvansa kaltaisiksi.
 ”Jumalan sanan jokainen lupaus on meitä varten. Esittäkää rukouksissanne Herralle hänen sanansa vakuutukset ja 
uskossa vedotkaa hänen lupauksiinsa. Hänen sanansa on takeena siitä, että jos pyydät uskossa, voit saada kaikki hengel-
liset siunaukset. Pyydä hellittämättä, niin tulet saamaan paljon enemmän kuin osasit edes pyytää tai kuvitella.” (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 sanassasi: ’Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa roh-
keat,	älkää	vaipuko	epätoivoon.’	Anna	minulle	rauha,	jonka	lupasit	jättää	meille.”	Kiitä	Herraa	siitä,	että	hän	antaa	sinulle	
rauhansa, vaikka et ehkä koekaan sitä välittömästi juuri tuolla hetkellä.

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 an-
taa	taivaasta	Pyhän	Hengen	niille,	jotka	sitä	häneltä	pyytävät.”	(Luuk.	11:13.)

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

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

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

Lupauksia	siitä,	että	Jumala	vastaa	rukouksiin

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

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

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

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

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

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

”[J]a mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. Mitä te minun nimeeni 
vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.” (Joh. 14:13, 14.)

”Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun 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.)
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”Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukai-
sesti. 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 
Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana 
meille kaikkea muutakin?” (Room. 8:31, 32.)

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

”Etkö 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 kom-
pastelevat ja kaatuvat, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He 
juoksevat	eivätkä	uuvu,	he	vaeltavat	eivätkä	väsy.”	(Jes.	40:28–31.)

Lupauksia Jumalan johdatuksesta

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

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

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

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

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

”Täyttykööt notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot tasoittukoot! Herran kunnia ilmestyy, kaikki saa-
vat 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	pel-
kää.” (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	mieles-
säsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.” (Sananl. 3:5, 6.)

”[J]os annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu 
keskipäivän	kirkkaudeksi.	Ja	Herra	on	alati	ohjaava	sinua.	Aavikon	paahteessakin	hän	elvyttää	voimasi	ja	vahvistaa	jäsene-
si. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy.” (Jes. 58:10, 11.)
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”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 puoleeni, koko sydämestään. He ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.” (Jer. 24:7.)

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

”Minä annan teille uuden sydämen ja 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 Jeesuk-
sen päivään mennessä.” (Fil. 1:6.)

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

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

”Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiin-
ne, 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	kuulen	sitä	taivaaseen,	annan	sen	synnit	anteeksi	ja	teen	sen	maan	jälleen	terveeksi.”	(2.	Aik.	7:14.)

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

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

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

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

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

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

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

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

Lupauksia synnin voittamisesta

”Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskom-
me.” (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.)
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”[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 Poi-
kaan, 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 kanssan-
ne.” (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 käs-
kyni ja noudatat kaikkia minun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi mitään niistä sairauksista, joilla kuritin egyptiläi-
siä. Minä, Herra, olen sinun parantajasi.’” (2. Moos. 15:26.)

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

”Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa 
kaikki sairauteni. 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.”	(Sa-
nanl. 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.)

”Mutta vielä minä annan heidän haavojensa kasvaa umpeen ja parantua, minä teen heidät terveiksi ja lahjoitan heille pysy-
vän 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 ni-
messä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, 
ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi.” (Jaak. 5:14, 15.)

Lupauksia	siitä,	että	saamme	voimaa	toimia	Jumalan	tahdon	mukaan

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

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

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

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

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

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

Lupauksia Jumalan todistajina toimimisesta

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

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

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

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

”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Sa-
mariassa	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	perustuu.	Mutta	vastatkaa	sävyisästi	ja	kunnioittavasti	–	–.”	(1.	Piet.	3:15,	16.)	
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Entistä syvällisempi kokemus
1. PÄIVÄ – TUNNE JA USKO

”Unohtaako	äiti	rintalapsensa,	unohtaisiko	hoivata	kohtunsa	hedelmää?	Vaikka	hän	unohtaisikin,	minä	en	sinua	
unohda.” (Jes. 49:15.)

Pystyykö lapsi ymmärtämään täydellisesti Jumalan rakkauden, jos hän ei ole tuntenut maallisen isän rakkautta? Minun ko-
kemukseni mukaan se on hyvin vaikeaa. Minulla oli neljä isää. Biologinen isäni otti eron äidistäni, kun tämä odotti minua. 
Tunsin	hylkäämisen	syvästi.	Äitini	toinen	aviomies	oli	alkoholisti	ja	hyvin	väkivaltainen	–	hän	jopa	yritti	tappaa	äitini.	Seuraa-
va isäpuoleni oli kiltti mutta ahne. Hän ryösti kolme pankkia yhdessä kahden ystävänsä kanssa. Hän päätyi vankilaan, ja 
äitini otti hänestä eron.
	 Lapsuusvuoteni	olivat	kaikkea	muuta	kuin	hohdokkaita.	Olin	epävarma,	minulla	oli	huono	itsetunto	ja	koin	vahvasti,	että	
minua ei rakastettu. Minun oli vaikea saada ystäviä koulussa. Teini-ikäisenä kaipasin ikätovereitteni hyväksyntää, mutta 
rakkauden kaipuuni sai minut vain tuntemaan oloni tyhjäksi ja yksinäiseksi. En tiennyt, että taivaallinen Isäni toimi taustalla 
täyttääkseen tyhjiön. ”Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut.” (Jer. 1:5.) ”Minä olen sinut nimeltä 
kutsunut, sinä olet minun.” (Jes. 43:1.) ”[O]len oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Her-
ra, Kaikkivaltias.” (2. Kor. 6:18.) ”Vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen.” (Ps. 27:10.) 
 Kun olin 19-vuotias, eräs ystäväni kutsui minut kristilliseen konserttiin, joka järjestettiin hänen paikallisseurakunnassaan. 
Yksi musiikkiryhmän johtajista esitti tällaisen kutsun: ”Jos elämäsi on tyhjää ja tunnet olosi yksinäiseksi, mikset antaisi 
Jeesukselle mahdollisuutta?” Hänen sanansa ja musiikki koskettivat sydäntäni, ja vastasin kutsuun tulla salin etuosaan ja 
vastaanottaa Jeesus.
	 Luin	Johanneksen	evankeliumia,	kun	löysin	sattumalta	tämän	lauseen:	”Rakastaahan	Isä	itse	teitä	–	–.”	(Joh.	16:27.)	Se	
teki minuun valtavan vaikutuksen. Olin kuullut, että Jeesus rakastaa minua, mutta että Isäkin? Voisinko todella uskoa sen? 
En	tiennyt	Isä-Jumalasta	muuta	kuin	sen,	että	hän	tuntui	olevan	kaukana	minusta	–	jossakin	taivaassa	–	ja	että	hän	pystyi	
näkemään kaiken, mitä tein. Pelkäsin häntä. Kun luin Raamattua, rakastuin Jeesukseen. Jeesus tuli kuitenkin nimenomaan 
osoittamaan meille Isänsä rakkauden. Kun Filippus sanoi: ”Herra, anna meidän nähdä Isä”, Jeesus vastasi: ”Etkö sinä, 
Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.” (Joh. 
14:8, 9.)
 Minun oli hyväksyttävä se tosiasia, että Isä-Jumala todellakin rakastaa minua Poikansa Jeesuksen Kristuksen välityk-
sellä. ”Ensimmäinen askel lähestyttäessä Jumalaa on tuntea hänen rakkautensa meitä kohtaan ja uskoa siihen (1. Joh. 
4:16). Juuri Jumalan rakkaus vetää meitä hänen puoleensa.” (Ellen White, Vuorisaarna, s. 78, 79.) ”Mutta Jumala osoittaa 
rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.” (Room. 5:8.) Ja vielä: 
”Jumala	itse	teki	Kristuksessa	sovinnon	maailman	kanssa	eikä	lukenut	ihmisille	viaksi	heidän	rikkomuksiaan	–	–.”	(2.	Kor.	
5:19.)
 Kun olin ymmärtänyt, että Jumala rakasti minua ehdoitta, löysin voimaa antaa anteeksi maallisille isilleni sen, että he 
olivat hylänneet minut. Jumala antoi minulle armon jatkaa elämääni. Nyt tiedän, että minulla on taivaallinen Isä ja että olen 
korkeimman Jumalan, kuninkaiden Kuninkaan tytär. Taivaallinen Isämme ymmärtää inhimillisen rakkauden ja hyväksynnän 
tarpeen. Hän ei unohtanut minua.
 Entä sitten neljäs isäni? Olin 11-vuotias, kun äitini meni uudelleen naimisiin. Koska kaikki muut miehet olivat jättäneet 
meidät, mietin, jäisikö tämäkään. Hän jäi. Otin hänet isäkseni ja rakastin häntä aivan kuin hän olisi ollut biologinen isäni. 
Hän	on	antanut	minulle	turvaa	ja	rakkautta,	jollaista	isän	tuleekin	lapselleen	antaa.	Äitini	on	jo	kuollut,	mutta	isäni	on	edel-
leen hyvin tärkeä osa elämääni. Isä on jotakin enemmän kuin vain veriside.
 Miten on sinun laitasi? Onko vanhempi tai joku perheenjäsen hylännyt sinut? Kaipaatko tulla hyväksytyksi ja tuntea 
olevasi turvassa? Haluatko, että sinua rakastettaisiin ehdoitta? ”Elä yhteydessä elävään Kristukseen, niin hän pitää sinusta 
lujasti kiinni eikä päästä koskaan irti. Tunne Jumalan rakkaus ja usko siihen, niin olet turvassa. Tuo rakkaus on linnoitus, 
jota Saatana ei kykene petoksillaan eikä hyökkäyksillään valloittamaan.” (Ellen White, Vuorisaarna, s. 129.) ”Herran nimi 
on vahva torni, hurskas rientää sinne ja saa turvan.” (Sananl. 18:10.)

EHDOTUKSIA RUKOUSHETKEN KULUSTA:

Ylistys
•	 Isä,	me	ylistämme	sinua	siitä,	että	olet	rakastanut	meitä	ensin.
•	 Ylistämme	sinua	siitä,	että	vedät	meitä	puoleesi	rakkaudellasi	(Jer.	31:3).
•	 Ylistämme	sinua	väsymättömästä	huolenpidostasi.
•	 Herra,	me	ylistämme	sinua	parantavasta	voimastasi.
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Synnintunnustus
•	 Herra,	anna	meille	anteeksi	kaikki	synnit,	jotka	estävät	meitä	saamasta	entistä	syvällisempää	kokemusta	yhteydessäsi.	

[Käyttäkää vähän aikaa henkilökohtaisessa, hiljaisessa rukouksessa, jotta Pyhä Henki voi tutkia sydäntänne ja näyttää 
synnit, jotka teidän tulee tunnustaa yksityisesti vain Jumalalle, ei julkisesti.]

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Herra,	me	rukoilemme,	kuten	Paavali	rukoili	Ef.	3:17–19:

  ° Että sinä saat pysyvän kodin sydämessämme, kun opimme luottamaan sinuun.

  ° Että juuremme ulottuvat syvälle sinun rakkautesi maaperään.

  ° Että ymmärrämme rakkautesi leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden.

  ° Että Jumalan koko täyteys valtaa meidät.
•	 Pyydämme,	että	täytät	meidät	rakkaudellasi	ja	saat	meidät	rakastamaan toiset Jeesukselle.
•	 Rukoilemme	perheiden	puolesta,	joiden	maailma	on	täynnä	sekasortoa,	surua	ja	hämmennystä.
•	 Siunaa	vuonna	2019	toteutettavia	satojatuhansia	evankeliointiprojekteja	kaikkialla	maailmassa.	Rukoilemme	erityisesti	

Kaikki jäsenet liikkeelle -kampanjaan liittyvän evankeliointityön puolesta Intiassa kesäkuussa 2019 ja Papua-Uudessa-
Guineassa toukokuussa 2020.

•	 Rukoilemme	niiden	adventistien	puolesta,	jotka	kohtaavat	vainoa	tai	vankeutta	uskonsa	vuoksi.
•	 Rukoilemme	hengellistä	herätystä	niiden	seitsemännen	päivän	adventistinuorten	keskuuteen,	jotka	opiskelevat	yhteis-

kunnan opistoissa ja yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Suo heistä tulla tehokkaita Kristuksen lähettiläitä.
•	 Rukoilemme	sen	maailman	väestön	69	prosentin	puolesta,	jolle	Jeesusta	ei	ole	vielä	selkeästi	julistettu.
•	 Herra,	rukoilemme	niiden	seitsemän	(tai	useamman)	henkilön	puolesta,	jotka	ovat	omalla	rukouslistallamme.	Saakoon	

Pyhä Henki työskennellä heidän elämässään. Rukoilemme myös tänne kokoontuneiden ihmisten henkilökohtaisten 
tarpeiden ja paikallisten rukouspyyntöjen puolesta.

Kiittäminen
•	 Isä,	me	kiitämme	sinua	niistä	ihmisistä	[mainitse	nimet],	jotka	ovat	rakastaneet	ja	vaalineet	meitä.
•	 Kiitos,	että	varjelit	meitä	jo	ennen	syntymäämme	(Ps.	139:13).
•	 Herra,	kiitos,	että	vaikka	olisin	ollut	ainoa	kadotettu,	olisit	kuollut	puolestani	(Ellen	White,	Kristuksen vertaukset, s. 

134).
•	 Kiitos	siitä,	että	vastaat	pyyntöihimme	jo	ennen	kuin	rukoilemme.

EHDOTUKSIA YHTEISLAULUIKSI

”Varmana laulaa Herrasta saan” (Seurakunta laulaa nro 39); ”Riemuitse, lapsi Kuninkaan” (Seurakunta laulaa nro 19); 
”Nyt laulan rakkaudesta” (Seurakunta laulaa nro 121).

Liittäkää	laulaminen	osaksi	rukoustuokiotanne.	Voitte	etukäteen	valita	päivän	teemaan	sopivia	yhteislauluja.	Voitte	laulaa	
myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.

LUPAUKSIA,	JOIHIN	VOITTE	RUKOILLESSANNE	VEDOTA

•	 ”Rakastaahan	Isä	itse	teitä,	koska	te	olette	rakastaneet	minua	ja	uskoneet,	että	olen	tullut	Jumalan	luota.”	(Joh.	16:27.)
•	 ”Herra	ilmestyi	minulle,	hän	tuli	kaukaa	ja	sanoi:	–	Minä	olen	sinua	aina	rakastanut,	Israel,	siksi	vedän	sinua	luokseni	

uskollisesti.” (Jer. 31:3.)
•	 ”Katsokaa,	kuinka	suurta	rakkautta	Isä	on	meille	osoittanut:	me	olemme	saaneet	Jumalan	lapsen	nimen,	ja	hänen	lap-

siaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään.” (1. Joh. 3:1.) 
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Entistä syvällisempi kokemus
2. PÄIVÄ – SISÄLTÄ ULOS

”Totisesti,	totisesti:	jos	ihminen	ei	synny	uudesti,	ylhäältä,	hän	ei	pääse	näkemään	Jumalan	valtakuntaa.”	(Joh.	
3:3.)

Olin melko kiltti lapsi kasvuvuosinani. En kapinoinut äitiäni vastaan, vaan keskityin opetukseen koulussa ja suhtauduin kun-
nioittavasti opettajiini. En osallistunut villeihin juhliin, juonut alkoholia tai kokeillut huumeita kuten toiset nuoret lukiossani.
 Käännyttyäni kristityksi ylpeilin siitä, että olin hyvä ihminen. Söin oikeita ruokia, korvasin rokkimusiikin hengellisellä mu-
siikilla, pukeuduin vaatimattomasti, toimin sapattikoulun opettajana, järjestin evankeliointitapahtumia ja jopa todistin uskos-
tani. Olin antanut sydämeni Jeesukselle, minut oli kastettu, uskoin koko sydämestäni Jumalan sanaan ja odotin ikuista elä-
mää taivaan valtakunnassa. Koko maailmani pyöri seurakunnan ja sen toimintojen sekä hyvien tekojen ympärillä. Ulkoisesti 
vaikutti siltä, että elin hurskasta elämää. Käsitin kuitenkin nopeasti, että hengellinen kokemukseni oli hyvin pintapuolinen ja 
että tarvitsin suuresti Jeesusta.
 Eräänä iltana osallistuin kotiseurakunnassani järjestettyyn seminaariin, jonka aiheena oli kristillinen elämä. Puhuja sa-
noi, että jos ihminen ei synny uudesti, hänellä ei ole pelastavaa suhdetta Kristuksen kanssa. Hän siteerasi Ellen G. Whitea: 
”Kristityn elämä ei ole vanhan muovailemista tai parantelemista vaan ihmisluonnon uudestiluomista. Oman minän ja synnin 
on kuoltava ja uuden elämän alettava.” (Alfa ja omega, osa 4, 140.) Minulle valkeni rankka totuus: kristilliseen elämään 
sisältyy enemmän kuin olin ajatellut! Piti kyllä paikkansa, että elämäni oli erilaista kuin ennen Kristuksen vastaanottamista, 
mutta se oli paranneltua, muunneltua. Olin kyllä kristitty, mutta oma minä oli edelleen elossa. Olin edelleen äkkipikainen ja 
loukkaannuin helposti. Olin ylpeä ja vaadin, että asiat tehdään minun tavallani. En ollut antanut itseäni Kristukselle. Kuvitte-
lin pelastukseni olevan taattu kaikkien niiden tekojen vuoksi, joita tein, mutta minulta puuttui pelastuksen ilo! Olin tunnus-
tanut Kristuksen mutta minulla ei ollut Kristuksen rakkautta; en ollut jättäytynyt hänelle. Tarpeeni oli, että Jeesus asettuisi 
sisimpääni.
	 Miten	ihminen	antautuu	Kristukselle?	Ensiksikin	hänen	täytyy	tunnistaa	Vapahtajan	tarpeensa	–	hänen	on	valittava	Kris-
tus.
 ”Koulutus, sivistys, tahdonvoima ja oikeat pyrkimykset ovat kaikki hyvästä mutta tässä ne ovat voimattomat. Ne voivat 
tehdä käyttäytymisen ulkonaisesti moitteettomaksi, mutta sisintä ne eivät kykene muuttamaan. Ne eivät voi puhdistaa elä-
män	lähdettä.	–	–	Vapahtaja	sanoi:	’Totisesti,	totisesti:	jos	ihminen	ei	synny	uudesti,	ylhäältä,	hän	ei	pääse	näkemään	Ju-
malan valtakuntaa.’ (Joh. 3:3). Ihmisen tulee vastaanottaa Jumalalta uusi sydän, uudet tavoitteet, päämäärät ja vaikuttimet 
saadakseen uuden elämän.” (Ellen White, Tie Kristuksen luo, s. 14). En pystynyt muuttamaan sydäntäni, mutta pystyin 
tekemään päätöksen, että annan tahtoni Kristukselle. Reaktioni katumuksen lahjaan oli tunnustaa omavanhurskauden, 
itseriittoisuuden, nautinnonhalun ja itsesäälin synnit. Sitten asetin tahtoni Kristuksen puolelle hänen valvontansa alle.
 Toiseksi käytin laatuaikaa tutustuakseni häneen, joka on ikuinen elämä. ”Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat 
sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Joh. 17:3.) Kun käytin aikaa Raa-
matun lukemiseen ja rukoukseen, tutustuin läheisesti Vapahtajaani ja elämäni alkoi saada uutta merkitystä. Jeesus aloitti 
prosessin,	jonka	tarkoitus	oli	tehdä	elämästäni	jotakin	kaunista.	Mieleni	uudistui	–	minulle	alkoi	kehittyä	uusia	asenteita	ja	
uusia kiintymyksenkohteita. Haluni palvella Jumalaa syveni entisestään.
 Saatat sanoa: ”Synnyin tämän seurakunnan keskuuteen. Olen ollut kristitty koko elämäni!” ”En ole koskaan ollut maa-
ilmassa!” ”Olen palvellut Herraa niin kauan kuin saatan muistaa.” Nämä asiat voivat pitää paikkansa, ja kiitos Herralle siitä! 
Silti on mahdollista, että sinulla on kaikki tämä mutta ei Poikaa.
 Ehkä Pyhä Henki on vakuuttanut sinullekin, että kristillinen kokemuksesi on pintapuolinen. Mitä voit tehdä? Voit rukoilla 
näin: ”Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä, ja oh-
jaa	minut	ikiaikojen	tielle.”	(Ps.	139:23,	24.)	Luovuta	sydämesi	ja	elämäsi	hänelle,	niin	vähän	kerrallaan	hän	paljastaa	elä-
mästäsi alueita, joiden on muututtava. Kun teet yhteistyötä hänen kanssaan, elämäsi ei enää milloinkaan ole entisellään! 

EHDOTUKSIA RUKOUSHETKEN KULUSTA:

Ylistys
•	 Isä,	me	ylistämme	sinua	siitä,	että	olet	puhdistanut	meitä	kaikesta	synnistä	ja	vääryydestä.
•	 Herra,	me	ylistämme	sinua	siitä,	että	sinä	voit	estää	meitä	lankeamasta	ja	että	sinä	esittelet	meidät	Isälle	suurella	ilolla	

(Juud. 24).
•	 Ylistämme	sinua	siitä,	että	näytät	meille	syntimme	ja	osoitat	meille	armollisuuttasi.

Synnintunnustus
•	 Herra,	näytä	meille	ne	elämämme	alueet,	joilla	oma	minämme	on	edelleen	elossa.
•	 Pyydämme,	että	annat	meille	anteeksi,	kun	olemme	olleet	itsevanhurskaita,	nautinnonhaluisia	ja	harjoittaneet	itsesääliä.
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•	 Pyydämme,	että	paljastat	meille	ne	elämämme	alueet,	joiden	on	muututtava	[käyttäkää	muutama	hetki	hiljaiseen	mietis-
kelyyn].

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Herra,	täytä	meidät	tahtosi	tuntemisella	ja	auta	meitä	elämään	kunniaksi	nimellesi.
•	 Rukoilemme	niiden	puolesta,	jotka	ovat	hengellisissä	tai	oman	mielensä	vankiloissa,	että	he	vapautuisivat	syyllisyydes-

tään.
•	 Pyydämme,	että	täytät	meidät	vanhurskauden	hedelmällä.
•	 Herra,	rukoilemme	kasvua	niiden	adventistien	määrälle,	jotka	palvelevat	Jumalaa	rakastamalla	toisia	ja	kertomalla	us-

kosta muista kulttuureista ja uskonnoista lähtöisin oleville ihmisille.
•	 Pyydämme,	että	herätät	nykyisiä	valdolaisten	kaltaisia	opiskelijoita,	jotka	ovat	valmiita	palvelemaan	sinua	vaikeissa	pai-

koissa.
•	 Rukoilemme	niiden	62	miljoonan	ihmisen	puolesta,	jotka	asuvat	28:ssa	heikoimmin	tavoitetussa	kaupungissa	entisen	

Neuvostoliiton	alueella	(Euro–Aasian	osastossa).
•	 Rukoilemme	Jumalaa,	että	hän	herättäisi	rohkeita	lähetyssaarnaajia,	jotka	ovat	valmiita	työskentelemään	niiden	746	

kansanryhmän	puolesta,	jotka	asuvat	Lähi-idän	20	valtion	alueella.
•	 Rukoilemme	1000 lähetystyöntekijää -projektin puolesta Pohjoisen	Aasian	–	Tyynenmeren	osastossa	ja	Eteläisen	Aa-

sian	–	Tyynenmeren	osastossa.	Kun	nämä	nuoret	työskentelevät	Taiwanin,	Kiinan,	Venäjän	ja	Burman	kaltaisissa	mais-
sa, saakoot he Pyhän Hengen kasteen ja voiman tehdä Jumalan työtä.

•	 Rukoilemme	myös	omalla	listallamme	olevien	seitsemän	tai	useamman	henkilön	puolesta	[mainitse	nimet,	mikäli	se	
tuntuu sopivalta].

Kiittäminen
•	 Herra,	kiitos	niistä	henkilöistä,	jotka	ovat	auttaneet	meitä	tekemään	valintamme	sinun	puolellesi.
•	 Kiitos	siitä,	että	et	ole	hylännyt	meitä	aikaisempien	puutteidemme	ja	virheidemme	vuoksi.
•	 Kiitos	katumuksen	lahjasta	ja	siitä,	että	olet	osoittanut	meille,	kuinka	paljon	tarvitsemme	sinua.
•	 Kiitos	siitä,	että	sinä	tunnet	lopun	alusta.	Kiitos	myös	siitä,	että	vastaat	rukouksiimme	omalla	ajallasi	ja	tavallasi.

EHDOTUKSIA YHTEISLAULUIKSI

”Lähemmä	Jeesus”	(Seurakunta laulaa nro 359); ”Herra, kädelläsi” (Seurakunta laulaa nro 292); ”Ilman Jeesusta on 
kaikki turhaa” (Seurakunta laulaa nro 236).

Liittäkää	laulaminen	osaksi	rukoustuokiotanne.	Voitte	etukäteen	valita	päivän	teemaan	sopivia	yhteislauluja.	Voitte	laulaa	
myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.

LUPAUKSIA,	JOIHIN	VOITTE	RUKOILLESSANNE	VEDOTA

•	 ”Jokainen,	joka	on	Kristuksessa,	on	siis	uusi	luomus.	Vanha	on	kadonnut,	uusi	on	tullut	tilalle!”	(2.	Kor.	5:17.)
•	 ”Herran	armoa	on	se,	että	vielä	elämme,	hänen	laupeutensa	ei	lopu	koskaan.	Joka	aamu	Herran	armo	on	uusi,	suuri	

on hänen uskollisuutensa.” (Valit. 3:22, 23.)
•	 ”Mutta	kun	Jumalan,	meidän	pelastajamme,	hyvyys	ja	rakkaus	ihmisiä	kohtaan	tuli	näkyviin,	hän	pelasti	meidät,	ei	mei-

dän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että 
synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Tämän Hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme Vapahta-
jamme	Jeesuksen	Kristuksen	kautta.”	(Tit.	3:4–6.)

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

•	 ”Minut	on	Kristuksen	kanssa	ristiinnaulittu.	Enää	en	elä	minä,	vaan	Kristus	elää	minussa.	Sen	elämän,	jota	tässä	ruu-
miissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.” (Gal. 2:19, 20.)
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Entistä syvällisempi kokemus
3. PÄIVÄ – SUURIN TAISTELU

”Te	etsitte	minua,	ja	te	löydätte	minut!	Koko	sydämestänne	te	minua	etsitte.”	(Jer.	29:13.)

”Meidän on antauduttava kokonaan Jumalalle, jotta meissä voisi tapahtua muutos, joka palauttaa meihin hänen kuvansa. 
–	–	Taistelu	omaa	itseä	vastaan	on	vaikein	koskaan	käyty	taistelu.	Oman	minän,	kaiken,	luovuttaminen	Jumalalle	on	kamp-
pailua.” (Ellen White, Tie Kristuksen luo, s. 41.) Minulla oli lapsuudesta lähtien halu olla Jeesuksen kaltainen. Kun päivit-
täin pyhitin elämäni hänelle, rukoilin, että hän muuttaisi minut. Hän vastasi rukoukseeni mitä mielenkiintoisimmalla tavalla.
	 Appeni	George	muutti	meille	sen	jälkeen,	kun	hänen	vaimonsa	oli	kuollut	syöpään.	Meistä	oli	mukavaa,	kun	hän	oli	
lähempänä, ja halusimme hänen olevan mukana pienen tyttäremme elämässä. Toivoimme, että asumisella kodissamme ja 
osallistumisella perhehartauksiimme olisi häneen myönteinen hengellinen vaikutus.
	 Asuimme	maatilalla,	jossa	oli	lato,	järvi,	laidunmaata	ja	villieläimiä,	jotka	vierailivat	tontillamme.	George	oli	ulkoilmaih-
minen, joten paikka oli hänen eläkevuosiensa unelma. Joka aamu hän teki kävelyretken järven rannalla. Eräänä päivänä, 
kun	hän	ei	palannut	kävelyltä	tavanomaiseen	aikaan,	mieheni	lähti	etsimään	häntä.	Appeni	oli	lyyhistynyt	karhunvatukka-
pensaan juurelle. Seuraavien viikkojen ajan George valitti tuntevansa kihelmöintiä säärissään ja jalkaterissään. Hänen oli 
vaikea	kävellä.	Kokeissa	paljastui	kasvain,	joka	oli	lähettänyt	etäpesäkkeitä	hänen	selkärankaansa.	Lääkäri	päätti	poistaa	
kasvaimen leikkauksessa, mutta sen seurauksena George halvaantui pysyvästi vyötäröstä alaspäin.
 Emme halunneet Georgen asuvan hoitolaitoksessa, joten päätimme, että minä huolehtisin hänestä kotona. Minulla 
ei ollut sairaanhoitajan koulutusta, ainoastaan kotiuttavan hoitajan antama pikakurssi sairaalasta lähtiessämme. Päiväni 
koostui Georgen kylvettämisestä, hänen makuuhaavojensa hoitamisesta, hänen lääkkeidensä annostelemisesta ja hänen 
siirtämisestään vuoteesta tuoliin ja taas takaisin. Hän koki uskomattoman nöyryyttäväksi sen, että hän ei kyennyt enää huo-
lehtimaan itsestään, ja minä sain kokea hänen turhautumisensa ikävimmät seuraukset.
 Mieheni ja minä suunnittelimme viikonloppumatkan ja järjestimme erään nuoren miehen huolehtimaan Georgesta pois-
sa	ollessamme.	Lähtöämme	edeltävänä	iltana	peittelin	Georgen	vuoteeseen,	annoin	suukon	hänen	otsalleen	ja	muistutin,	
että lähtisimme aamulla viikonloppumatkalle. Silloin George puuskahti: ”Minä olen sinun velvollisuutesi! Sinulla ei ole min-
käänlaista	oikeutta	jättää	minua	jonkun	toisen	hoteille!”	Ärähdin	takaisin:	”Sinä	olet	itsekäs,	kohtuuton	vanhus!”
 Välittömästi ymmärsin, että olin käyttäytynyt väärin ja hyvin epäkristillisesti. Juoksin itkien huoneeseeni ja rojahdin 
sängylleni. ”Herra, mikä minussa on vikana? Miksi en kykene hillitsemään itseäni? Teetkö sinä todellakin työtäsi minun 
elämässäni?” Vastaus tuli hyvin lempeästi: ”Minä teen työtäni sinun elämässäsi. Vastaan rukoukseesi, kun pyydät saada 
olla enemmän minun kaltaiseni. Sinä kannat kaunaa Georgelle. Hän vie aikasi ja saa sinut tuntemaan, että sinulla ei ole 
poispääsyä tilanteesta. Kaunan kantaminen on syntiä, ja jos annat sen minulle, minä annan sinulle armon jatkaa Georgesta 
huolehtimista.”
 ”Monet, jotka vilpittömästi pyhittävät elämänsä Jumalan palvelukseen, pettyvät huomatessaan, että heidän edessään on 
entistä enemmän esteitä, koettelemuksia ja vastoinkäymisiä. He rukoilevat Kristuksen kaltaista luonnetta, sopivuutta Her-
ran	työhön,	ja	joutuvatkin	olosuhteisiin,	jotka	näyttävät	herättävän	kaiken	heidän	luonnossaan	uinuvan	pahan.	–	–	[Sitten	
h]än tarjoaa heille mahdollisuuden korjata nämä puutteet ja tehdä itsensä sopiviksi hänen palvelukseensa.” (Ellen White, 
Suuren Lääkärin seuraajana, s. 392.) ”Katuminen tarkoittaa sitä, että ihminen on murheellinen synnin vuoksi ja hylkää 
sen. Pelkkä halu tehdä niin ei riitä. Me emme luovu synnistä, ellemme tajua sen synnillisyyttä. Elämässämme ei tapahdu 
todellista muutosta ennen kuin käännymme pois synnistä kokosydämisesti.” (Ellen White, Tie Kristuksen luo, s. 23.)
 Ymmärsin, mitä kaunan kantaminen merkitsee, enkä halunnut sellaista olevan sydämessäni. Tunnustin syntini ja päätin 
elää Jumalalle. Pyysin häntä pesemään minut ja antamaan minulle uuden sydämen. Nousin vuoteeltani, kuivasin silmäni ja 
menin pyytämään Georgelta anteeksi. Rauha täytti sydämeni, ja tappioni kääntyi voitoksi. Meidän täytyi lopulta laittaa Geor-
ge hoitokotiin, kun en enää pystynyt huolehtimaan hänestä hänen vointinsa heikentyessä.  Eräänä iltana saimme puhelun, 
ja meitä pyydettiin tulemaan paikalle, koska George oli saanut aivoverenvuodon. Mieheni istui hänen vieressään ja kuiskasi 
hänen	korvaansa:	”Isä,	tiedäthän,	että	Jeesus	rakastaa	sinua?	Jos	pyydät	sydämessäsi,	hän	pelastaa	sinut.”	Ainoa	näkyvä	
osoitus siitä, että George ymmärsi mieheni sanat, oli hänen poskelleen vierivä kyynel. Uskon, että hän viimeisinä hetkinään 
vastaanotti Jeesuksen Vapahtajanaan.

EHDOTUKSIA RUKOUSHETKEN KULUSTA:

Ylistys
•	 Herra,	me	ylistämme	sinua	siitä,	että	sinä	annat	meille	voimaa	ja	kannattelet	meitä	silloin,	kun	olemme	heikkoja.
•	 Ylistämme	sinua	siitä,	että	kun	lankeamme,	sinä	et	hylkää	meitä.
•	 Herra,	ylistämme	sinua	siitä,	että	sinä	heität	meidän	syntimme	meren	syvyyksiin	etkä	enää	muistele	niitä.

Synnintunnustus
•	 Herra,	anna	meille	anteeksi,	kun	olemme	antaneet	oman	minän	hallita	elämäämme.
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•	 Pyydämme,	että	annat	meille	anteeksi,	kun	olemme	esittäneet	sinut	väärin	toisille	ihmisille.
•	 Anna	meille	anteeksi,	kun	olemme	riippuneet	kiinni	synnissä	sen	sijaan	että	olisimme	antaneet	sinun	poistaa	sen	elä-

mästämme.
•	 Herra,	tutki	sydäntämme.	Katso,	olemmeko	pahalla	tiellä,	ja	johda	meidät	ikuisen	elämän	tielle	(vrt.	Ps.	139:23,	24).	

[Käyttäkää vähän aikaa henkilökohtaisessa, hiljaisessa rukouksessa, jotta Pyhä Henki saa tilaisuuden tutkia sydäntän-
ne.]

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Herra,	auta	meitä	olemaan	kärsivällisiä	ja	ystävällisiä,	osoittamaan	sinun	rakkauttasi	ja	sääliäsi	niitä	kohtaan,	jotka	kiu-

saavat ja syyttävät meitä.
•	 Pyydämme,	että	autat	meitä	kestämään	vaikeudet,	varsinkin	silloin	kun	meidän	on	vaikea	osoittaa	rakkautta.
•	 Rukoilemme	niiden	puolesta,	jotka	huolehtivat	ikääntyvistä	tai	sairaista	perheenjäsenistä.	Anna	heille	kärsivällisyyttä,	

voimaa ja rakkautta.
•	 Herra,	pyydämme	sinua	helpottamaan	parantumattomasta	sairaudesta	kärsivien	ihmisten	ahdistusta.	Suo	heille	roh-

keutta ja Jeesuksen rauhaa.
•	 Rukoilemme	niiden	202	miljoonan	ihmisen	puolesta,	jotka	asuvat	41:ssä	heikoimmin	tavoitetussa	kaupungissa	Eteläi-

sen	Aasian	–	Tyynenmeren	osaston	alueella,	että	he	oppisivat	tuntemaan	Jeesuksen.
•	 Rukoilemme	jokaisen	paikallisseurakunnan	sapattikoulu- ja henkilökohtaisen työn puolesta, kun niiden kautta pyritään 

löytämään Jumalan suunnitelma ja tavoittamaan ihmisiä rakkaudellisella palvelutyön, raamatuntutkistelujen ja henkilö-
kohtaisen todistamisen välityksellä.

•	 Rukoilemme	ADRAn	toiminnan	puolesta,	joka	täyttää	käytännön	tarpeita	kaikkialla	maailmassa.
•	 Rukoilemme	myös	omalla	listallamme	olevien	seitsemän	tai	useamman	henkilön	puolesta	[mainitse	nimet,	mikäli	se	

tuntuu sopivalta].

Kiittäminen
•	 Kiitos	siitä,	että	asetat	vartion	suullemme	ja	vahdit	huultemme	ovia.
•	 Kiitos	Kristuksen	kaltaisesta	rakkaudesta,	jota	annat	meidän	tuntea	niitä	kohtaan,	joita	on	vaikea	rakastaa.
•	 Kiitos,	että	kun	sinun	luonteesi	tulee	näkyviin	meidän	elämässämme,	toiset	tulevat	vedetyiksi	sinun	puoleesi.
•	 Herra,	kiitos,	että	kuulet	meitä,	vastaat	rukouksiimme	ja	toimit	kaiken	taustalla	toteuttaen	tahtosi.

EHDOTUKSIA YHTEISLAULUIKSI

”Kun Herra otti lapsekseen” (Seurakunta laulaa nro 336); ”Mä luotan Herraan” (Seurakunta laulaa nro 305); ”Elä Jeesuk-
selle aina” (Seurakunta laulaa nro 400 B).

Liittäkää	laulaminen	osaksi	rukoustuokiotanne.	Voitte	etukäteen	valita	päivän	teemaan	sopivia	yhteislauluja.	Voitte	laulaa	
myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.

LUPAUKSIA,	JOIHIN	VOITTE	RUKOILLESSANNE	VEDOTA

•	 ”Kun	Herra	ohjaa	askeleita,	ihminen	kulkee	oikeaa	tietä.	Jos	hän	horjahtaakin,	ei	hän	suistu	maahan,	sillä	Herra	pitää	
häntä kädestä.” (Ps. 37:23, 24.)

•	 ”[M]utta	kaikki,	jotka	Herraa	odottavat,	saavat	uuden	voiman,	he	kohoavat	siivilleen	kuin	kotkat.	He	juoksevat	eivätkä	
uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy.” (Jes. 40:31.)

•	 ”Herra	on	minun	voimani	ja	kilpeni,	häneen	minä	luotan.	Minä	sain	avun,	ja	minun	sydämeni	riemuitsee,	minä	laulan	ja	
ylistän Herraa.” (Ps. 28:7.)
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Entistä syvällisempi kokemus
4. PÄIVÄ – ANTAUTUMISEN ARVO

”Minä	sanon	teille:	näin	on	taivaassakin.	Yhdestä	syntisestä,	joka	kääntyy,	iloitaan	siellä	enemmän	kuin	yhdek-
sästäkymmenestäyhdeksästä	hurskaasta,	jotka	eivät	ole	parannuksen	tarpeessa.”	(Luuk.	15:7.)

Hän varttui metsurin poikana, nuorimpana neljästä lapsesta. Hänen sisaruksensa olivat paljon vanhempia ja elivät jo omaa 
elämäänsä. Hänen isänsä ja äitinsä pitivät majataloa pienessä kaupungissa, jossa he asuivat. Eddie jätettiin usein oman 
onnensa nojaan. Paikallinen elokuvateatteri oli hänen lastenvahtinsa viikonloppuisin, ja monta kertaa hän palasi tyhjään 
kotiin katsottuaan kaksi filmiä peräjälkeen. Joskus hän istui perheen autossa paljon sen jälkeen, kun muut seitsenvuotiaat 
lapset olivat jo menneet nukkumaan vuoteisiinsa. Hän odotti, että äiti tulisi majatalosta ja veisi hänet kotiin.
 Eddien ollessa 14-vuotias hänen äidistään tuli uudestisyntynyt seitsemännen päivän adventistikristitty, ja asiat muuttuivat 
dramaattisesti.	Äiti	ei	enää	antanut	kaikkea	aikaansa	majatalolle	vaan	alkoi	käydä	rukouskokouksissa	ja	jumalanpalveluk-
sissa. Eddie liittyi äitinsä kanssa adventtiseurakuntaan ja alkoi käydä kirkon koulua. Seitsemäntoista vuoden iän saavut-
taessaan hän oli kuitenkin menettänyt kiinnostuksensa seurakuntaan. Kaksi vuotta myöhemmin hänet kutsuttiin asepalve-
lukseen. Hänen pastorinsa kehotti Eddietä käymään uudestaan kasteella, ennen kuin tämä kohtaisi taisteluiden vaarat. Se 
kuulosti hienolta suunnitelmalta, joten Eddie myöntyi siihen tultuaan kotilomalle. Hän perehtyi toiseen kertaan adventtiseu-
rakunnan perusluonteisiin opinkohtiin. Näin hänelle kertyi pään tietoa, mutta hän ei edelleenkään tuntenut Jeesusta.
 Eddie huomasi, että kirkon vaatimustason täyttäminen omin voimin oli haasteellista. Hän ei enää jaksanut yrittää olla 
kristitty, käydä kirkossa ja pyrkiä kuuliaisuuteen. Hänellä ei ollut voimaa ylläpitää kristillistä elämäntapaa, joten hän palasi 
vanhoihin tapoihinsa. Mikä meni pieleen? ”On ihmisiä, jotka väittävät palvelevansa Jumalaa, ja yrittävät omin avuin noudat-
taa hänen lakiaan, kehittää luonnettaan ja pelastaa itsensä. Heidän sydäntään ei Kristuksen rakkaus ole koskaan kosket-
tanut, vaan he pyrkivät täyttämään kristillisen elämän velvollisuudet täyttääkseen ehdot, jotka Jumala on muka asettanut 
heidän	pelastukselleen.	Sellainen	uskonto	ei	ole	minkään	arvoista.	–	–	Kristuksen	tunnustaminen	ilman	tätä	[Kristuksen]	
syvää rakkautta on pelkkää puhetta, kuivaa muodollisuutta ja raskasta raadantaa.” (Ellen White, Tie Kristuksen luo, s. 42.)
 Eddien äiti ja sisko osallistuivat kirkossa järjestettyyn koko yön kestävään rukouskokoukseen tuona uudenvuoden aatto-
na. He rukoilivat erityisesti Eddien puolesta. He näkivät vastauksen rukouksiinsa seuraavien viikkojen aikana, kun Eddien 
asiat alkoivat mennä pieleen. Hän menetti tyttöystävänsä, työnsä ja autonsa. Miksi elämäni hajoaa näin? Eddie ihmetteli. 
Hän vietti illan ryypäten ystäviensä kanssa ja palasi sitten humalassa kotiin. Hän huudahti: ”Jumala, jos sinä olet todellinen, 
niin tarvitsen sinua! Tiedän sinusta paljon, mutta haluan tuntea sinut!” Suloinen, hiljainen, vaimea ääni tunkeutui hänen 
sumuisen mielensä läpi sanoen: ”Minä olen todellinen, ja minä rakastan sinua.” Tämä sai Eddien sydämen murtumaan. 
”Kuinka sinä voisit rakastaa minua kaiken sen jälkeen, mitä olen tehnyt!” hän kysyi. ”Olen lopullisen väsynyt elämääni tällai-
sena. Pyydän, että teet minusta aidon kristityn. Haluan palvella sinua lopun elämääni, mutta en pysty siihen yksin.”
 Tuona iltana Eddie antoi elämänsä Jeesukselle ja vastaanotti tämän Herrana ja Vapahtajana. Hän luotti uskossa siihen, 
että hänen syntinsä oli annettu anteeksi ja että hän oli uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa; entinen oli kadonnut. Tä-
män yksinkertaisen uskon teon myötä Jumalan lupaama Pyhä Henki alkoi työskennellä Eddien sydämessä. Syntyi uusi 
elämä, eikä Eddie palannut entiseen.
 ”Kun nyt olet antanut itsesi Jeesukselle, älä peräänny, älä vetäydy pois hänen luotaan. Sano joka päivä: ’Kuulun Kris-
tukselle, sillä olen antanut elämäni hänelle.’ Rukoile häntä antamaan sinulle Pyhää Henkeään ja ylläpitämään uskoasi 
armollaan. Jumalan yhteydessä eläminen tapahtuu samalla tavalla kuin hänen lapsekseen tuleminen: anna itsesi hänelle 
ja	usko	häneen.	Apostoli	Paavali	kirjoittaa:	’Kun	kerran	olette	ottaneet	omaksenne	Herran	Kristuksen	Jeesuksen,	eläkää	
hänen yhteydessään.’ (Kol. 2:6.)” (Ellen White, Tie Kristuksen luo, s. 50.)
 Eddie alkoi lukea Raamattua ja opetteli rukoilemaan. Kun hän tutki Raamattua ja oppi lisää Jumalan rakkaudesta Jee-
suksen elämän välityksellä, hänen omakin elämänsä muuttui. Ryyppääminen, tupakointi ja muut elämäntapavalinnat, jotka 
aikaisemmin olivat tuoneet hänelle nautintoa, eivät enää kuuluneet hänen elämäänsä.
 Eddien äiti ehdotti, että Eddie lukisi pienen kirjasen nimeltä Tie Kristuksen luo, joka auttaisi häntä tällä uudella tiellä. 
Eddie	koki	sen	lukemisen	ensin	vaikeaksi	–	hänen	ajatuksensa	harhailivat	toistuvasti	–	mutta	kun	hän	jatkoi	sinnikkäästi	
sivun kerrallaan, kirjasta tuli hänelle rakas. Hän löysi sen sivuilta Jumalan rakkauden ja hyväksyi uskon kautta, että Jumalan 
lupaukset olivat tarkoitetut hänelle. Eddie löysi lopulta rauhan.

EHDOTUKSIA RUKOUSHETKEN KULUSTA:

Ylistys
•	 Herra,	me	ylistämme	sinua	siitä,	että	sinä	et	koskaan	luovuta	yhdenkään	ihmisen	kohdalla.
•	 Ylistämme	sinua	sinun	ihmeellisistä	teoistasi	ihmislasten	hyväksi.
•	 Herra,	me	ylistämme	sinua	ilosta,	jota	koemme	sinun	lähelläsi.	Ylistämme	sinua	siitä,	että	annat	meille	tulevaisuuden	ja	

toivon.
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Synnintunnustus
•	 Herra,	pyydämme,	että	annat	meille	anteeksi	sen,	että	olemme	pitäytyneet	asioissa,	jotka	erottavat	meidät	sinusta.
•	 Anna	meille	anteeksi,	kun	yritämme	elää	kristillistä	elämää	ilman	sinun	apuasi.
•	 Tunnustamme,	että	tarvitsemme	henkilökohtaisen	kokemuksen	sinun	kanssasi,	sillä	pelkkä	pään	tieto	ei	riitä.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Herra,	pyydämme,	että	antaisit	meille	täysin	antautuneen	sydämen,	jotta	voisimme	elää	kuuliaisina	sinun	sanallesi.
•	 Pyydämme,	että	kastat	meidät	päivittäin	Pyhällä	Hengellä	ja	autat	meitä	entistä	ahkerammin	voittamaan	ihmisiä	sinulle.
•	 Rukoilemme,	että	läheisemme,	jotka	ovat	luopuneet	uskosta,	muistaisivat,	millaista	on	elää	sinun	yhteydessäsi	ja	kai-

paisivat	päästä	uudelleen	yhteyteen	kanssasi.	Auta	heitä	kokemaan	sinun	rakkauttasi	ja	vastaanottamaan	sitä	yhdessä	
anteeksiannon kanssa.

•	 Pyydämme,	että	täyttäisit	lupauksesi,	joka	löytyy	Joelin	kirjan	2.	luvun	jakeesta	25,	ja	hyvittäisit	ne	vuodet,	jolloin	sirkat	
[synti]	tekivät	tuhojaan	meidän	ja	läheistemme	elämässä.	Anna	meille	uskoa	siihen,	että	sinä	pidät	lupauksesi.

•	 Rukoilemme	niiden	16	miljoonan	ihmisen	puolesta,	jotka	asuvat	kuudessa	heikoimmin	tavoitetussa	kaupungissa	Etelä-
Tyynenmeren osaston alueella. Rukoilemme päivittäistä Pyhän Hengen kastetta seurakuntamme jäsenille, jotka vievät 
rakkaudellisella tavalla evankeliumia niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet.

•	 Rukoilemme,	että	Pyhä	Henki	auttaisi	meitä	tavoittamaan	ne	406	miljoonaa	ihmistä,	jotka	asuvat	105:ssä	heikoimmin	
tavoitetussa	kaupungissa	Pohjoisen	Aasian	–	Tyynenmeren	osaston	alueella.

•	 Rukoilemme	siunausta	adventistien pastoritoiminnalle, jossa koulutetaan pastoreita ja vapaaehtoisia seurakunnan jäse-
niä tekemään hengellistä työtä vankilassa olevien kanssa.

•	 Rukoilemme	myös	omalla	listallamme	olevien	seitsemän	tai	useamman	henkilön	puolesta	[mainitse	nimet,	mikäli	se	
tuntuu sopivalta].

Kiittäminen
•	 Kiitos,	Herra,	että	olet	antanut	meille	Pyhän	Hengen	johtamaan	meitä	jatkuvasti	kaikkeen	totuuteen.
•	 Kiitos,	että	vastaat	rukouksiimme	tavoilla,	joita	emme	kykene	näkemään.
•	 Herra,	me	kiitämme	sinua	jo	etukäteen	rukousvastauksista.	Emme	tee	sitä	siksi,	että	olisimme	niiden	arvoisia	vaan	sik-

si, että Jeesus on.

EHDOTUKSIA YHTEISLAULUIKSI

”Varmana laulaa Herrasta saan” (Seurakunta laulaa nro 39); ”Opeta, Herrani, tahtosi tie” (Seurakunta laulaa nro 365); 
”Uskollisuutesi suuri on” (Seurakunta laulaa nro 128).

Liittäkää	laulaminen	osaksi	rukoustuokiotanne.	Voitte	etukäteen	valita	päivän	teemaan	sopivia	yhteislauluja.	Voitte	laulaa	
myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.

LUPAUKSIA,	JOIHIN	VOITTE	RUKOILLESSANNE	VEDOTA

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

•	 ”Minä	parannan	heidät	heidän	uskottomuudestaan.	Minä	rakastan	heitä	omasta	tahdostani,	vihani	on	väistynyt	heistä	
pois.” (Hoos. 14:5.)

•	 ”En	minä	ole	tullut	kutsumaan	hurskaita,	vaan	syntisiä,	jotta	he	kääntyisivät.”	(Luuk.	5:32.)
•	 ”Repikää	rikki	sydämenne,	älkää	vaatteitanne.	Palatkaa	Herran,	Jumalanne,	luo,	sillä	hän	on	anteeksiantava	ja	laupias,	

hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen.” 
(Joel 2:13.)
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Entistä syvällisempi kokemus
5. PÄIVÄ – KUMPPANUUDEN ETUOIKEUS

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

Kun 19-vuotiaana annoin sydämeni Jeesukselle, koko elämäni muuttui. Raamatun tutkiminen ja rukous olivat siitä lähtien 
päivittäisiä kumppaneitani. Odotin osallistumista rukouskokoukseen, raamatuntutkisteluryhmään, sapattikouluun ja juma-
lanpalvelukseen	–	kaikkiin	tilaisuuksiin,	joissa	tutkittiin	Jumalan	sanaa	ja	esitettiin	omakohtaisia	todistuksia.	Halusin	oppia	
tuntemaan Jeesuksen yhä paremmin. Mitä enemmän Kristus täytti minua, sitä enemmän makuni musiikin, viihteen, vaate-
tuksen ja kaiken suhteen muuttui! Sapattikoulun opettajalla, joka oli minulle hyvin rakas, oli tapana sanoa, että kun ihmiset 
antavat itsensä täysin Kristukselle ja pyhittävät elämänsä hänen palvelukseensa, he ”eivät enää toimi entisten halujensa 
mukaan,	vaan	nyt	he	kulkevat	uskossa	hänen	jalanjäljissään.	Heissä	näkyy	Kristuksen	luonne	–	–.	Mikä	ennen	oli	heille	
vastenmielistä, se on nyt heille mieluista. Mikä ennen oli heille mieleen, se on nyt vastenmielistä.” (Ellen White, Tie Kris-
tuksen luo, s. 56.)
 Huomasin tämän olevan totta. Sydämessäni syntyi halu kertoa jokaiselle kohtaamalleni ihmiselle, että Kristus rakasti 
minua ja antoi syntini anteeksi, että olin puhdas ja arvokas hänelle. ”Kun ihminen tulee Kristuksen luo, hänessä herää heti 
halu kertoa muille, minkälaisen ystävän hän on Jeesuksessa löytänyt. Hän ei voi sulkea itseensä totuutta, joka on pelastuk-
seksi ja pyhitykseksi. Jos meidät on puettu Kristuksen vanhurskauteen ja olemme täynnä Pyhän Hengen synnyttämää iloa, 
emme voi olla vaiti. Jos olemme kokeneet, että Herra on hyvä, meillä on jotakin kerrottavaa.” (Ellen White, Tie Kristuksen 
luo, s. 76.)
 Mistä voisin aloittaa? Minulla ei ollut hajuakaan siitä, miten kertoisin uskostani toisille, joten rukoilin ja kysyin Jumalalta, 
mitä	minun	pitäisi	tehdä.	Minulle	tähdennettiin:	”Lahjaksi	olette	saaneet,	lahjaksi	antakaa.”	(Matt.	10:8.)	Se	oli	helpommin	
sanottu kuin tehty. Mitä voisin kertoa heille? mietin. Hartaushetkinäni löysin tämän lainauksen: ”[H]eillä [riivatuilla] oli hen-
kilökohtainen todistus siitä, että Jeesus oli Messias. He voivat kertoa sen, minkä tiesivät, mitä he itse olivat nähneet, kuul-
leet	ja	tunteneet	Kristuksen	voimasta.	Tämän	voi	tehdä	jokainen,	jonka	sydäntä	Jumalan	armo	on	koskettanut.	–	–	Voimme	
kertoa, kuinka olemme koetelleet hänen lupauksiaan ja havainneet ne luotettaviksi. Voimme kertoa siitä, mitä olemme ko-
keneet Kristuksen armosta. Tällaista todistusta Herra odottaa, ja sen puutteessa maailma joutuu perikatoon.” (Ellen White, 
Alfa ja omega, osa 4, s. 292, 293). Minä odotin, että Herra antaisi minulle tilaisuuksia todistaa hänestä.
 Työskentelin erään toimiston vastaanottovirkailijana, kun tuoreimmat uutiset ilmestyivät televisioruutuun kertoen, että 
kauhistuttava	hirmumyrsky	oli	iskenyt	Yhdysvaltain	Floridan	osavaltioon	ja	liikkui	pohjoiseen	pitkin	Atlantin	rannikkoa	kohti	
Carolinaa. Kun katselimme uutisia, Ginger, yksi työtovereistani, kysyi: ”Mitä oikein tapahtuu? Tämä on aivan hullua!” Minun 
suustani pääsi: ”Jeesus tulee!” En ollut työskennellyt siellä vielä pitkään ja hämmästyin omaa vastaustani. Palasin nopeasti 
takaisin pöytäni taakse. Kohta Ginger tuli pöytäni luo ja istahti tuoliin. Hän sanoi: ”No niin, kerropas nyt minulle tästä Jee-
suksen tulemisjutusta. Haluan tietää!” Rukouksen hengessä pidin hänelle lyhyen raamatuntutkistelun Jeesuksen toiseen 
tulemiseen liittyvistä ajan merkeistä ja kerroin, miten olin valmistanut sydäntäni tuntemaan hänet ystävänäni ja että olisin 
valmis kohtaamaan hänet. Sitten esitin hänelle kutsun toimia samoin. Herra avasi oven, ja minä päätin kulkea siitä.
 Jumala on antanut minulle etuoikeuden työskennellä hänen palveluksessaan lähes 40 vuoden ajan. Olen toiminut 
seurakuntatyöntekijänä, opettanut Raamattua adventistien sisäoppilaitoksessa kuusi vuotta, saarnannut tuhansille ihmisil-
le Filippiineillä, esittänyt todistukseni satojen lukiolaisten edessä rukousviikolla ja pitänyt seminaareja naisten retriiteissä, 
leirikokouksissa ja seurakunnissa. Nämä kaikki ovat olleet mahtavia tilaisuuksia kertoa siitä, mitä Jumala on tehnyt, mutta 
tehokkain tapa voittaa ihmisiä Herralle on lähestyä heitä hellän myötätuntoisesti, täyttää heidän tarpeitaan ja voittaa heidän 
luottamuksensa. Sen jälkeen voimme kutsua heitä seuraamaan Jeesusta.
	 ”Yljän	tuloa	odottavien	tulee	sanoa	ihmisille:	’Katso,	teidän	Jumalanne!’	Armollisen	valon	viimeiset	säteet	ja	maailmalle	
julistettava viimeinen armonsanoma on hänen rakastavan luonteensa ilmoittamista. Jumalan lasten tulee ilmaista hänen 
kirkkauttaan. Heidän tulee omassa elämässään ja luonteessaan ilmentää, mitä Jumalan armo on tehnyt heidän hyväk-
seen.” (Ellen White, Kristuksen vertaukset, s. 305.)

EHDOTUKSIA RUKOUSHETKEN KULUSTA:

Ylistys
•	 Herra,	me	ylistämme	sinua	siitä,	että	sinä	olet	muuttanut	meidät.	Me	olemme	uusia	luomuksia!
•	 Ylistämme	sinua	turvasta,	jonka	löydämme	sinussa	(vrt.	Jes.	49:16).
•	 Ylistämme	sinua	siitä,	että	osoitat	meille	päivittäin	armoasi.

Synnintunnustus
•	 Herra,	anna	meille	anteeksi	ne	kerrat,	kun	emme	ole	kertoneet	uskostamme	pelon	takia.
•	 Tunnustamme,	että	tarvitsemme	sinun	voimaasi	todistaaksemme	tehokkaasti.
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•	 Herra,	pyydämme	sinua	osoittamaan	ne	elämämme	alueet,	jotka	estävät	meitä	toimimasta	sinun	myönteisinä	todistaji-
nasi.

•	 Anna	meille	anteeksi,	Herra,	että	emme	osoita	sinun	rakkaudellista	luonnettasi	toisille.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Herra,	virkistä	kaikkien	sellaisten	työtäsi	tekevien	sydän,	jotka	ovat	väsyneitä.	Muistuta	heitä	siitä,	että	he	toteuttavat	

sinun tahtoasi. Suo heidän nähdä työnsä hedelmä, vaikka se olisi vain yksi ihminen.
•	 Herra,	me	muistamme	lastenluokkiemme	opettajia.	Anna	heidän ymmärtää, kuinka tärkeää heidän työnsä on meidän 

lapsillemme.
•	 Herra,	etsimme	johdatustasi	vaikutuskeskuksille,	terveys-	ja	perheohjelmille	sekä	polunkävijätoiminnalle	kaikkialla	maa-

ilmassa.
•	 Rukoilemme,	että	yhä	useammat	nuoret	aikuiset	ryhtyisivät toimimaan kaupunkilähetystyöntekijöinä.
•	 Rukoilemme,	että	auttaisit	meitä	rakastamaan	uusia	seurakunnan	jäseniä	ja	huolehtimaan	heistä.
•	 Herra,	osoita	meille,	kuinka	voimme	lähettää	lisää	Raamatun	totuutta	sisältävää	kirjallisuutta	(sekä	painettua	että	säh-

köisessä muodossa olevaa) yhteisöihimme. Rukoilemme, että ihmiset lukisivat sitä ja että Pyhä Henki vakuuttaisi heidät 
Raamatun totuudesta.

•	 Herra,	pyydämme	varjelustasi	lähetystyöntekijöille,	jotka	toimivat	vaarallisilla	seuduilla.
•	 Pyydämme,	että	herättäisit	kirjaevankelistoja,	vapaaehtoisia	opiskelijalähettejä,	sisällön	tuottajia,	media-ammattilaisia	ja	

taloudellisia tukijoita levittämään toivon ja elämän sanoja.
•	 Rukoilemme	omalla	listallamme	olevien	seitsemän	henkilön	puolesta.	Pyydämme,	että	toimisit	voimallisesti	heidän	elä-

mässään. Vetoamme raamatunkohtaan 1. Joh. 5:16.

Kiittäminen
•	 Kiitos,	että	vastaat	rukouksiimme	tahtosi	mukaan.
•	 Kiitos,	että	käytät	meitä	kertomaan	uskostamme	toisille.
•	 Kiitos,	Herra,	että	lupauksesi	ovat	todet	ja	luotettavat.

EHDOTUKSIA YHTEISLAULUIKSI

”Uskollisuutesi suuri on” (Seurakunta laulaa nro 128); ”Oi, Herrani, sain armosi” (Seurakunta laulaa nro 125).

Liittäkää	laulaminen	osaksi	rukoustuokiotanne.	Voitte	etukäteen	valita	päivän	teemaan	sopivia	yhteislauluja.	Voitte	laulaa	
myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.

LUPAUKSIA,	JOIHIN	VOITTE	RUKOILLESSANNE	VEDOTA

•	 ”Kun	se	hetki	tulee,	Pyhä	Henki	neuvoo,	mitä	teidän	on	sanottava.”	(Luuk.	12:12.)
•	 ”[N]iin	käy	myös	sanan,	joka	minun	suustani	lähtee:	se	ei	tyhjänä	palaa	vaan	täyttää	tehtävän,	jonka	minä	sille	annan,	ja	

saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.” (Jes. 55:11.)
•	 ”[V]aan	pyhittäkää	Herra	Kristus	sydämessänne	ja	olkaa	aina	valmiit	antamaan	vastaus	jokaiselle,	joka	kysyy,	mihin	tei-

dän	toivonne	perustuu.	Mutta	vastatkaa	sävyisästi	ja	kunnioittavasti	–	–.”	(1.	Piet.	3:15,	16.)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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Entistä syvällisempi kokemus
6. PÄIVÄ – KATUMUKSEN LAHJA

”Nöyrtykää	siis	Jumalan	väkevän	käden	alle,	niin	hän	ajan	tullen	korottaa	teidät.”	(1.	Piet.	5:6.)

Herra G. oli arvostettu opettaja pienessä sisäoppilaitoksessa, joka sijaitsi Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion kumpuile-
vissa itäosissa. Tämä koulu ei opettanut ainoastaan lukemiseen, kirjoittamiseen, matematiikkaan ja ammatinvalintaan liitty-
viä periaatteita vaan myös käytännön kristillisen elämän perusluonteisia asioita. Oppilaat oppivat pitämään raamatuntutkis-
teluja, saarnaamaan evankelioimiskokouksissa ja johtamaan tilaisuuksia kotikirkoissa opettaen sapattikoululäksyjä, pitäen 
saarnoja ja osallistuen yhteisön evankeliointiin. Herra G. oli elintärkeä osa tätä koulutusta.
 Herra G. opetti 11. luokan raamattutunnilla kirjasta Tie Kristuksen luo. Hän tukeutui käytännöllisiin menetelmiin täh-
dentäessään oppilailleen evankeliumin yksinkertaisuutta, ja hän ponnisteli erityisesti saadakseen nuoret ymmärtämään ne 
periaatteet, jotka auttavat vaeltamaan Jeesuksen kanssa ja pysyttelemään hänen yhteydessään jokapäiväisessä elämässä. 
Hänen oma elämänsä todisti Jumalan voimasta, ja hän korosti, kuinka tärkeää on aloittaa jokainen uusi päivä Kristuksen 
kanssa. ”Pyhitä itsesi Jumalalle joka aamu. Ota se aivan ensimmäiseksi tehtäväksesi. Olkoon rukouksesi: ’Herra, ota minut 
kokonaan omaksesi. Tuon kaikki suunnitelmani sinun eteesi. Käytä minua tänään palveluksessasi. Pysy minussa ja auta, 
että kaikki toimeni tapahtuvat sinussa.’” (Ellen White, Tie Kristuksen luo, s. 68.)
 Herra G. ei opettanut vain ylempiä raamattuluokkia vaan toimi myös yhdeksännen luokan poikien puutöiden opettajana. 
Opetus oli jaettu kahteen osioon. Ensin luettiin kirjasta ja sitten sovellettiin opittua käytäntöön. Eräänä päivänä herra G. oli 
juuri auttamassa kolmea poikaa tukiseinämän rakentamisessa, kun kolme muuta poikaa leikki puutavarapinon päällä. Her-
ra G. kehotti poikia tulemaan pois pinon päältä, koska se voisi romahtaa ja aiheuttaa loukkaantumisen. Pojat jatkoivat pai-
niaan pinon päällä, ja kun opettaja meni juttelemaan heille, suuri lauta putosi hänen jalkateränsä päälle.  Herra G. hypähteli 
ympäriinsä tuskissaan jalkaansa pidellen. Poikien mielestä moinen oli hyvin hauskaa, joten he nauroivat ja osoittelivat hän-
tä. Silloin herra G. suuttui. Hänen huuliltaan tulvi vihaisia sanoja. Kuin Mooses, joka menetti malttinsa israelilaisten kanssa, 
herra G. menetti malttinsa oppilaidensa edessä.
 Herra G. juoksi lähellä sijaitsevaan toimistoonsa ja huudahti Jumalalle: ”Herra, pilasin kaiken! En voi enää opettaa!” Hil-
jaa Jeesuksen hellä armo ja myötätunto lohduttivat hänen sydäntään tuoden katumuksen tunteen. ”Monet niistä, jotka ovat  
omantunnontarkkoja ja haluavat elää Jumalalle, Paholainen saa usein harhautettua pohtimaan omia heikkouksiaan. Tällä 
tavalla	hän	yrittää	erottaa	heidät	Kristuksesta	ja	toivoo	saavansa	heistä	voiton.	–	–	Lepää	Jumalassa.	Hän	pystyy	pitämään	
huolen siitä, minkä olet uskonut hänen hoidettavakseen. Jos jättäydyt hänen käsiinsä, sinusta tulee enemmän kuin voittaja 
hänen avullaan, joka on sinua rakastanut.” (Ellen White, Tie Kristuksen luo, s. 69, 70.)
 Kun herra G. rukoili, hänen mieleensä tuli ajatus: ”Et voi jäädä tänne toimistoon koko päiväksi; sinun on mentävä kerto-
maan noille pojille, että edustit minua väärin tekojesi välityksellä.” Nöyrtyneenä herra G. palasi poikien luo, jotka seisoivat 
toimiston ulkopuolella ja syyttivät itseään opettajan purkauksesta. ”En edustanut Jeesusta teille tänään ja olen pahoillani”, 
hän sanoi. Pojat yrittivät lohduttaa opettajaansa sanomalla: ”Ei se haittaa! Kaikille käy noin. Se on ihan normaalia.”
 Seuraavana herra G.:n lukujärjestyksessä tuona päivänä oli raamattutunti. Hän oli antanut oppilailleen läksyksi lukea 
viides luku kirjasesta Tie Kristuksen luo.	Luvun	otsikko	on	”Uusi	elämä”,	ja	oppilaiden	tehtävänä	oli	kirjoittaa	muistiin	jokin	
heihin vaikutuksen tehnyt ajatus. Kun herra G. astui luokkaan, hän ei kokenut olevansa henkisesti valmistautunut opetta-
maan. Oppilaat tulivat ja istuivat paikoilleen, ja yksi tytöistä toi vihkonsa opettajan pöydälle. Herra G. vilkaisi sitä ja hänen 
katseensa osui lauseeseen: ”Et ole asettanut toivoasi itsesi vaan Kristuksen varaan.” (Ellen White, Tie Kristuksen luo, s. 
68.) Juuri tuota lausetta hän tarvitsi.
 Vuosia myöhemmin herra G. sai kirjeen yhdeltä noista pojista. ”Tiedän, että ette ollut ylpeä käytöksestänne tuona päi-
vänä puutyöluokassa”, kirjeessä sanottiin. ”Mutta haluan teidän tietävän, että esimerkkinne itsenne nöyryyttämisestä ja 
asioiden korjaamisesta, meille osoitetusta anteeksipyynnöstä, puhui valtavalla tavalla sydämelleni. Nyt, kun olen itse isä, 
minun on täytynyt monta kertaa pyytää anteeksi lapsiltani, kun olen epäonnistunut. Teidän esimerkkinne on auttanut minua 
olemaan parempi isä.”
 ”Ihminen joutuu usein itkemään Jeesuksen jalkojen juuressa puutteitaan ja erehdyksiään. Emme saa masentua. Vaikka 
sielunvihollinen olisi meidät voittanutkin, Jumala ei heitä meitä pois, ei torju eikä hylkää. Ei! Kristus on Jumalan oikealla 
puolella ja rukoilee meidän puolestamme.” (Ellen White, Tie Kristuksen luo, s.  62.)

EHDOTUKSIA RUKOUSHETKEN KULUSTA:

Ylistys
•	 Herra,	me	ylistämme	sinua	puolustajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, joka rukoilee meidän puolestamme.
•	 Ylistämme	sinua,	koska	sinä	voit	kääntää	tappiomme	voitoksi.
•	 Ylistämme	sinua,	Herra,	koska vaikka lankeaisimmekin, meitä ei hylätä eikä torjuta.
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Synnintunnustus
•	 Herra,	pyydämme	sinua	osoittamaan	ne	elämämme	alueet,	jotka	kaipaavat	Pyhän	Henkesi pehmentävää ja jalostavaa 

kosketusta.
•	 Anna	meille	anteeksi,	kun	menetämme	kärsivällisyytemme	toisten	edessä	ja	lausumme	vihaisia	tai	harkitsemattomia	

sanoja.
•	 Pyydämme,	että	antaisit	meille	voimaa	pyytää	anteeksi,	kun	olemme	kohdelleet	toisia	väärin.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Herra,	pyydämme,	että	Henkesi	antaa	meille	rauhan, kun kohtaamme ärtymystä.
•	 Rukoilemme	8208	adventistikoulun	puolesta,	joissa	on	lähes	kaksi	miljoonaa	opiskelijaa.	Saakoot	nämä	koulut	aina	

opettaa Raamatun totuutta ja johtaa nuoria lähetys- ja palvelutyöhön.
•	 Herra,	anna	meille	viisautta	sellaisten	maallistuneiden	kulttuurien	tavoittamiseen,	joissa	ei	ilmene	minkäänlaista	kiinnos-

tusta uskontoa kohtaan. Murtakoon Pyhä Henkesi muurit, jotka ympäröivät maallistuneiden ihmisten sydäntä.
•	 Rukoilemme	vielä	tavoittamattomien	kansanryhmien	puolesta	Aasiassa,	mukaan	lukien	muslimit,	buddhalaiset	ja	hindut.	

Monet	eivät	ole	koskaan	kuulleet	Jeesuksen	nimeä.	Anna	meille	erityistä	viisautta	heidän	tarpeidensa	täyttämiseksi.
•	 Siunaa	meitä,	kun	viemme	evankeliumia	ihmisille,	jotka	ovat	joutuneet	henkien	palvonnan,	epäjumalanpalveluksen	ja	

animististen	uskomusten	orjiksi.	Auta	meitä	ymmärtämään	heidän	maailmankatsomustaan	ja	tutustuttamaan	heidät	hen-
kilökohtaiseen Vapahtajaan.

•	 Herra,	innoita	seitsemännen	päivän	adventisteja	kaikkialla	maailmassa	rukoilemaan	hartaammin	kuin	koskaan	aikaisem-
min. Pyytäkäämme yhdessä Pyhän Hengen myöhäissadetta. Pyydämme, että täyttäisit lupaukset, jotka löytyvät Joelin 
kirjan	2.	luvusta,	Hoosean	kirjan	6.	luvusta	ja	Apostolien	tekojen	2.	luvusta.

•	 Rukoilemme	niiden	541	kansanryhmän	puolesta,	jotka	asuvat	Eteläisen	Afrikan	–	Intian	valtameren	osaston	18	valtion	
alueella. Pyydämme, että johdattaisit heidät Raamatun totuuteen.

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

•	 Auta	meitä	uskollisesti	ja	täydesti	julistamaan	Ilmestyskirjan	14.	luvun	kolmen	enkelin	sanomia.	Auta	meitä	keskittymään	
kaikessa opetuksessamme Kristuksen rakkauteen ja vanhurskauteen.

•	 Rukoilemme	myös	niiden	seitsemän	tai	useamman	henkilön	puolesta,	jotka	ovat	omalla	listallamme	[mainitse	nimet,	
mikäli se tuntuu sopivalta].

Kiittäminen
•	 Kiitos,	Herra,	että	voit	varjella meitä lankeamasta (vrt. Juud. 24).
•	 Kiitos	katumuksesta,	anteeksiannosta	ja	sovituksesta.
•	 Kiitämme	sinua	siitä	palvelutyön	esimerkistä,	jonka	Kristus	jätti	meille.	Pyydämme,	että	antaisit	meille	voimaa	seurata	

hänen askelissaan.

EHDOTUKSIA YHTEISLAULUIKSI

”Synnit poissa, autuutta oi” (Seurakunta laulaa nro 255); ”Riemuin Jumalalle laula” (Seurakunta laulaa nro 29); ”Jeesus, 
ristin juurella” (Seurakunta laulaa nro 240).

Liittäkää	laulaminen	osaksi	rukoustuokiotanne.	Voitte	etukäteen	valita	päivän	teemaan	sopivia	yhteislauluja.	Voitte	laulaa	
myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.

LUPAUKSIA,	JOIHIN	VOITTE	RUKOILLESSANNE	VEDOTA

•	 ”Jos	me	tunnustamme	syntimme,	niin	Jumala,	joka	on	uskollinen	ja	vanhurskas,	antaa	meille	synnit	anteeksi	ja	puhdis-
taa meidät kaikesta vääryydestä.” (1. Joh. 1:9.)

•	 ”Rakkaat	lapset!	Kirjoitan	tämän	teille,	jotta	ette	tekisi	syntiä.	Jos	joku	kuitenkin	syntiä	tekee,	meillä	on	Isän	luona	puo-
lustaja, joka on vanhurskas: Jeesus Kristus.” (1. Joh. 2:1.)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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7.	PÄIVÄ	–	PÄÄMÄÄRÄN	KIRKKAUS

”Totisesti:	kaiken,	minkä	te	olette	tehneet	yhdelle	näistä	vähäisimmistä	veljistäni,	sen	te	olette	tehneet	minulle.”	
(Matt. 25:40.)

”Synnittömien enkelien työtä on se, mitä itsekkäät sydämet pitäisivät nöyryyttävänä tehtävänä. He auttavat kurjia ja epä-
onnistuneita, vaikka nämä luonteeltaan ja arvoltaan ovat kaikin tavoin heitä alemmalla tasolla. Kristuksen uhrautuvan rak-
kauden henki täyttää taivaan ja on olennaisinta sen onnessa. Tämä henki vaikuttaa myös Kristuksen seuraajissa ja siinä 
työssä, jota he tekevät.” (Ellen White, Tie Kristuksen luo, s. 75.)
 ”Herra, minusta tuntuu, etten pysty tähän! Teit suuren virheen tällä kertaa! Haluan tehdä sinun työtäsi, mutta en täällä!” 
Tämä oli huutoni Herralle, kun hän oli lähettänyt minut työhön vaihtoehtoiseen lukioon, joka oli tarkoitettu sellaisille teini-
ikäisille, joiden piti parantaa arvosanojaan ja valmistautua työelämään. Monet näistä lapsista olivat kodittomia, pahoinpite-
lyn uhreja, käyttivät huumeita tai olivat mukana jengeissä, jopa prostituutiossa. Olin toiminut yli 20 vuotta opettajana suoja-
tussa kristillisen koulun ympäristössä, ja tämä uusi työpaikka vaikutti olevan enemmän kuin mitä pystyisin kestämään.
 Oppilaat tulivat luokkahuoneeseen ensimmäisenä päivänä farkuissaan ja huppareissaan, jotka peittivät heidän kas-
vonsa. Ongelmia syntyi heti ensimmäisen tunnin aikana, kun eräs pojista alkoi huudella räävittömiä uhkauksia kahdelle 
muulle nuorelle miehelle. Siinä minä sitten olin, täysin oman mukavuusalueeni ulkopuolella, ja tappelu oli alkamassa. Olin 
kauhuissani. Heidän raaka kielenkäyttönsä, musiikkinsa ja yksitulkintaiset kuvansa tietokoneiden näytöillä saivat minut kai-
paamaan turvallista ympäristöä. En kuulunut sinne. Tunsin olevani karitsa susien keskellä; kuin opetuslapset myrskyävällä 
merellä. Huusin mielessäni: ”Herra, pelasta minut!”
	 Olin	lukenut	hartaushetkinäni	Jeremian	kirjaa,	ja	Herra	palautti	mieleeni	nämä	sanat:	”Älä	pelkää	ketään,	sillä	minä,	
Herra,	olen	sinun	kanssasi	ja	suojelen	sinua.	–	–	Vaikka	he	ryhtyvät	sotaan,	he	eivät	sinua	voita,	sillä	minä,	Herra,	olen	
sinun kanssasi ja suojelen sinua.” (Jer. 1:8, 19.)
	 Lähetin	ylös	rukouspyynnön	saadakseni	apua	ja	vaadin,	että	Herra	täyttäisi	Jeremialle	antamansa	lupauksen	ja	palaut-
taisi rauhan huoneeseen. Sitten sanoin luonnottoman rohkeuden vallassa oppilaille: ”En hyväksy tällaista käytöstä tässä 
luokkahuoneessa. Jokaisen on mentävä paikalleen ja ryhdyttävä hiljaa tekemään tehtäviä.” Kuvitelkaa hämmästykseni, kun 
he tottelivat mukisematta! Kiitin sydämessäni Jumalaa ja ylistin häntä hänen hyvyydestään ja armostaan. Seuraavien viik-
kojen kuluessa rukoilin edelleen, että Herra siirtäisi minut pois tuosta työpaikasta. Uskoin vakaasti, että se ei ollut minun 
paikkani.	Hän	vastasi	rukoukseeni	epätavallisella	tavalla	–	osoittamalla	oman	sydämeni	tilan.
	 Autoin	erästä	oppilasta	suorittamaan	tehtäväänsä	tietokoneella,	kun	poika	esitti	minulle	oudon	kysymyksen:	”Jodi,	
sinähän tulit tänne kristillisestä koulusta, eikö niin?” Kun vastasin myöntävästi, hän sanoi: ”Miksi sitten olet täällä meidän 
kanssamme?” Hänen kysymyksensä lävisti sydämeni. Herra vakuutti minulle: ”Sinä et ole valmis evankelioimaan maailmaa. 
Et ennen kuin pääset totutusta ennakkoluuloisuudestasi ja peloistasi. Vasta sitten kykenet ilmentämään minun rakkauttani 
näille lapsille. Sinä olet täällä siksi, että vaikuttaisit heidän elämäänsä, että paljastaisit minun luonteeni heille.” Jumala oli 
oikeassa! En ollut valmis evankelioimistyöhön, koska minulla ei ollut rakkautta. ”Taidan haluta vaikuttaa sinun elämääsi”, 
kerroin pojalle. Myöhemmin tuona iltapäivänä sama toistui erään tyttöoppilaan kohdalla.
 Miten minä voisin vaikuttaa oppilaideni elämään? Kaikki alkoi pienistä asioista, kuten terveellisen aamupalan tarjoami-
sesta, jotta he kykenivät aloittamaan päivänsä edes yhden hyvän aterian turvin. Voitin heidän luottamuksensa kuuntelemal-
la heidän kertomuksiaan ja elämällä mukana heidän kärsimyksissään. Minusta tuli heidän ystävänsä ja opastajansa.
	 Kun	vuoden	2004	tsunami	iski	Aasiaan,	oppilaat	halusivat	saada	selville,	mitä	minä	ajattelin	tuosta	murhenäytelmästä.	
Kerroin heille, että tsunami oli merkki Jeesuksen pikaisesta takaisintulosta. Yksi oppilaistani, joka kehui varttuneensa seu-
rakunnan parissa, sanoi: ”Puhutaanko siitä Ilmestyskirjassa?” Pyysin häntä lukemaan erään tekstikatkelman. Oppilaat olivat 
hyvin vakavia, kun selitin, että Jeesus antoi varoituksen maailmalle, jotta ihmiset osaisivat valmistautua tulevaan. Kerroin 
vielä, että jos joku halusi tietää, miten Jeesuksen takaisintuloon voi valmistautua, kertoisin asiasta mielelläni. Myöhemmin 
samana päivänä eräs tytöistä tuli toimistooni ja sanoi: ”Kerro minulle, minä haluan tietää.” Kerroin Jeesuksen rakkaudesta 
häntä ja hänen poikaansa kohtaan ja johdatin hänet vastaanottamaan Kristuksen omana Vapahtajanaan. Kouluvuoden ai-
kana sain useita tilaisuuksia kertoa Jeesuksesta ”lapsilleni” ja johdattaa heidät vastaanottamaan hänet.
 ”Jumala ei milloinkaan ohjaa lapsiansa muuten kuin tavalla, jolla nämä itsekin haluaisivat tulla ohjatuiksi, jos he jo alun 
alkaen oivaltaisivat lopputuloksen ja tajuaisivat sen tavoitteen ihanuuden, jota he toteuttavat hänen työtovereinaan.” (Ellen 
White, Päivästä päivään, s. 71.)

EHDOTUKSIA RUKOUSHETKEN KULUSTA:

Ylistys
•	 Herra,	me	ylistämme	sinua	sitä,	että	olet	ymmärtänyt	kärsimyksemme.
•	 Ylistämme	sinua	niistä	henkilöistä,	jotka	ovat	vaalineet	kulkuamme	uskon	tiellä	ja	johdattaneet	meidät	läheisempään	

suhteeseen Jeesuksen kanssa.
•	 Ylistämme	sinua	äärettömästä	uskollisuudestasi	meitä	kohtaan.
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Synnintunnustus ja vetoaminen voittoon synnistä
•	 Isä,	pyydämme	sinua	osoittamaan	meille,	mitkä	synnit	meidän	tulee	tunnustaa	avoimesti	ja	mitkä	yksityisesti.	Vetoamme	

sinun voittoosi noista synneistä.
•	 Herra,	anna	anteeksi,	että	olemme	epäilleet	johdatustasi.	Anna	anteeksi,	että	olemme	yrittäneet	löytää	oman	tiemme	

haasteellisessa tilanteessa, kun sinä olet hyvästä syystä asettanut meidät siihen.
•	 Anna	meille	anteeksi,	kun	annamme	pelon	tai	ennakkoluuloisuuden	estää	meitä	osoittamasta	sinun	rakkauttasi	toisille.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Herra,	rukoilemme	varjelustasi	haavoittuville	lapsille	ja	teini-ikäisille.	Pyydämme,	että	suojelet	heitä	sellaisilta,	jotka	yrit-

tävät käyttää heitä hyväkseen.
•	 Herra,	anna	kodittomista	lapsista	huolehtiville	myötätuntoinen	sydän,	lempeät	kädet	ja	ystävälliset	sanat.
•	 Rukoilemme	auktoriteetteja	vastaan	kapinoivien	lasten	perheenjäsenten	puolesta.	Anna	heille	armosi,	jotta	he	osaisivat	

käsitellä tilanteen myötätuntoisesti.
•	 Pyydämme,	että	herättäisit	kaupunkilähetystyöntekijöitä	perustamaan	seurakuntia	niitä	806	ihmisryhmää	varten,	jotka	

asuvat Inter-Euroopan osaston 20 maan alueella.
•	 Pyydämme,	että	herättäisit	kokonaisen	työntekijöiden	armeijan	perustamaan	seurakuntia	niille	948	ihmisryhmälle,	jotka	

asuvat	Väli-Amerikan	osaston	alueen	38	maassa.
•	 Rukoilemme	kaikkien	niiden	sydämessämme	olevien	aiheiden	puolesta,	joita	on	oman	seurakuntamme	jäsenillä	sekä	

tähän rukoushetkeen osallistuvilla.
•	 Kohotamme	puoleesi	ne	seitsemän	nimeä,	jotka	olemme	kirjoittaneet	omille	listoillemme.	Isä,	sinä	yksin	tunnet	tilan-

teet, joissa ystävämme, perheenjäsenemme ja työtoverimme ovat. Ohjaa heidät polullesi ja tuo heidät lähellesi.

Kiittäminen
•	 Kiitos	vankkumattomasta	rakkaudestasi	ja	myötätunnostasi	meitä	kohtaan.
•	 Isä,	kiitos	siitä,	että	varjelet	meitä	aina	hellästi	huolehtien.
•	 Kiitos	ymmärtämyksestäsi	ja	säälistäsi	heikkouksiamme	kohtaan.

EHDOTUKSIA YHTEISLAULUIKSI

”Käyn kohti sinua” (Seurakunta laulaa nro 301); ”Täältä puolehen ylhäisen maan” (Seurakunta laulaa nro 531); ”Kiiruhda 
työhön Herran” (Seurakunta laulaa nro 408).

Liittäkää	laulaminen	osaksi	rukoustuokiotanne.	Voitte	etukäteen	valita	päivän	teemaan	sopivia	yhteislauluja.	Voitte	laulaa	
myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.

LUPAUKSIA,	JOIHIN	VOITTE	RUKOILLESSANNE	VEDOTA

•	 ”Puolustakaa	orpoja	ja	onnettomia,	huolehtikaa	köyhistä	ja	kurjista.	Pelastakaa	heikot	ja	vähäväkiset,	vapauttakaa	hei-
dät sortajien käsistä.” (Ps. 82: 3, 4.)

•	 ”Mutta	Herra	sanoo	näin:	–	Nyt	otetaan	sotasankarilta	hänen	vankinsa	ja	valtiaalta	riistetään	hänen	saaliinsa!	Minä	ah-
distan sitä, joka sinua ahdistaa, ja sinun lapsesi minä pelastan.” (Jes. 49:25.)

•	 ”Puhdasta,	Jumalan	ja	Isän	silmissä	tahratonta	palvelusta	on	huolehtia	orvoista	ja	leskistä,	kun	he	ovat	ahdingossa,	ja	
varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.” (Jaak. 1:27.)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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Entistä syvällisempi kokemus
8. PÄIVÄ – LAAKSON KAUTTA
’
”Herra	on	lähellä	niitä,	joilla	on	särkynyt	sydän,	hän	pelastaa	ne,	joilla	on	murtunut	mieli.”	(Ps.	34:19.)

Olimme kahden viikon pituisella lähetysmatkalla Iloilon kaupungissa Filippiineillä, kun minut kutsuttiin kirkon taloustoi-
mistoon.	”Rouva,	teille	on	puhelu	Yhdysvalloista	–	tulkaa	pian!”	Sydämeni	takoi,	kun	juoksin	toimistolle	ja	nostin	luurin.	
Hengästyneenä sanoin: ”Haloo?” Toisessa päässä kuulin kyyneleisen äänen sanovan: ”Jodi, Danny on kuollut!” Tarrasin 
rintaani epäuskoisena. ”Miten? Mitä tapahtui?” kysyin.
 Nuorin veljeni Frank kertoi minulle, että vanhin veljeni Danny, alkoholisti ja huumeriippuvainen, oli löydetty neula käsi-
varressaan eräästä motellihuoneesta. Hän oli ottanut kuolettavan annoksen heroiinia alkoholiin sekoitettuna. Järkyttyneenä 
laskin luurin paikoilleen ja käperryin itkemään puolisoni käsivarsille. Olin liian kaukana kotoa voidakseni rynnätä perheeni 
tueksi, joten minun täytyi odottaa vielä viikko, kunnes lähetysmatkamme päättyi.
 Pitkällä paluulennolla lapsuusmuistot tulvivat mieleeni. Muistin erityisiä hetkiä, jolloin olin leikkinyt veljeni kanssa. Muis-
telin, kuinka suojelevasti hän oli suhtautunut minuun. Mietin Dannyn elämää ja hänen tekemiään valintoja. Olisin sydä-
mestäni toivonut hänelle parempaa elämää. Toivoin, että hän olisi voinut oppia tuntemaan Jumalan sekä löytänyt rauhan ja 
tyytyväisyyden.
	 Dannyn	oli	aina	helppo	ystävystyä	ihmisten	kanssa.	Hän	tuntui	olevan	”suosittu”.	Lukioon	mentyään	hänen	ystävänsä	
alkoivat kuitenkin juhlia, juoda alkoholia ja kokeilla huumeita. Ei kestänyt kauan, ennen kuin Dannystakin tuli alkoholisti ja 
huumeiden	väärinkäyttäjä.	Siitä	syystä	hän	joutui	usein	vankilaan	ja	oikeusistuimen	määräämiin	vieroitushoitoloihin.	Lopulta	
eräs asianajaja varoitti Dannya, että mikäli tämä ei lähtisi kaupungista ja pois ystäviensä luota, hän saattaisi saada pitkän 
vankilatuomion. Silloin Danny muutti joksikin aikaa meidän luoksemme.
 Meillä asuessaan Danny osoitti mielenkiintoa hengellisiin asioihin. Hän osallistui perhehartauksiimme ja jopa ilmoittau-
tui raamattuopiston kirjekurssille. Hän tiesi kaikki oikeat vastaukset ja suoritti kurssin ennätysajassa. Hänen elämänsä sai 
uuden suunnan, ja uskoen olevansa vakaalla pohjalla hän palasi kotiinsa. Pian hän oli taas vanhojen ystäviensä seurassa 
ja	käytti	huumeita	–	tällä	kertaa	hän	vajosi	entistä	syvemmälle	ja	käytti	aiempaa	voimakkaampia	huumeita,	jotka	lopulta	
tappoivat hänet. Kuinka Jumalan sydän mahtoikaan särkyä, kun hän näki ihmisen, jonka pelastuksesta hän oli maksanut 
kalliin hinnan, olevan tuollaisessa kunnossa, huonojen tapojen orjana. ”Jumalallinen rakkaus vuodattaa tuskan kyyneleitä 
sellaisten	Luojansa	kuvaksi	tehtyjen	ihmisten	vuoksi,	jotka	eivät	vastaanota	hänen	rakkauttaan	–	–.”	(Ellen	White,	The Spi-
rit of Prophecy, osa 3, s. 13.)
 Olin pahoillani Dannyn vuoksi. Hänen kamppailunsa riippuvuuden kanssa oli kauheaa seurattavaa perheellemme. Mon-
ta kertaa hän käytti vanhempiamme hyväkseen varastamalla heiltä rahaa huumeiden hankkimista varten. Sitten hän valeh-
teli tekojaan peitelläkseen. Vanhempamme eivät voineet antaa hänen asua luonaan, joten Dannysta tuli koditon. Kuinka 
äitini sydämeen sattuikaan, kun hän ajatteli poikaansa nukkumassa kadulla talviaikaan, aterioimassa turvakodeissa, mikäli 
tämä	ylipäätään	söi	jotakin,	vaeltelemassa	kaduilla	huumeita	etsimässä.	Äiti	antoi	Dannylle	monta	”toista	tilaisuutta”,	mutta	
Danny	ei	koskaan	muuttunut.	Lopulta	hän	kuoli	yksin.	Olen	niin	väsynyt	tähän	maailmaan	ja	siihen,	kuinka	Paholainen	ma-
nipuloi heikkoja, ilman Kristusta eläviä ihmisiä. Jumalan suunnitelmiin ei koskaan kuulunut, että ihmiskunta joutuisi kestä-
mään elämässään kärsimystä ja yksinäisyyttä Paholaisen orjuuttamana.
 Mietin usein, uskoiko Danny Jumalan rakastavan häntä. Mietin, mitä hänen mielessään liikkui hänen elämänsä viimei-
sinä hetkinä. Huusiko hän Jumalan puoleen? Pelastuuko hän? En saa koskaan tietää vastausta tässä elämässä, mutta 
luotan siihen, että taivaallisen Isämme käsi oli Dannyn yllä siitä hetkestä alkaen, kun tämä syntyi. Tiedän, että Jumalan rak-
kaus oli hänen ainaisena kumppaninaan vetämässä häntä jatkuvasti hellästi puoleensa ja tarjoamassa hänelle pelastusta.

EHDOTUKSIA RUKOUSHETKEN KULUSTA:

Ylistys
•	 Herra,	me	ylistämme	sinua	lahjastasi,	Jeesuksesta,	joka	kuoli	pelastaakseen	meidät	ja	rakkaamme.
•	 Herra,	me	ylistämme	sinua	siitä,	että	kuulet	meitä,	kun	puhumme	sinulle.	Ylistämme	sinua	myös	siitä,	että	vastaat	meille	

tahtosi mukaan.
•	 Ylistämme	sinua	elämää	muuttavasta	voimastasi.

Synnintunnustus ja vetoaminen voittoon synnistä
•	 Isä,	pyydämme	sinua	osoittamaan,	mitkä	synnit	meidän	tulee	tunnustaa	yksityisesti.	Vetoamme	sinun	voittoosi	noista	

synneistä.
•	 Anna	meille	anteeksi	ne	kerrat,	jolloin	olemme	olleet	haluttomia	noudattamaan	sinun	tahtoasi,	joka	on	kirjoitettu	Raa-

mattuun.
•	 Kiitos	siitä,	että	annat	meille	anteeksi	1.	Joh.	1:9	mukaan.
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Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Isä,	rukoilemme	niiden	puolesta,	jotka	ovat	joutuneet	olosuhteiden	uhreiksi	tai	riippuvuuksien	valtaan.	Pyydämme,	että	

murtaisit	heitä	sitovat	kahleet.	Auta	meitä	voittamaan	heidät	takaisin	sinulle	rakkaudellamme	ja	huolenpidollamme.
•	 Herra,	anna	meille	ymmärtämystä	ja	myötätuntoinen	sydän	niitä	perheenjäseniä	kohtaan,	jotka	ovat	käyttäneet	meitä	

hyväkseen.	Auta	heitä	näkemään	sinun	rakkautesi	meidän	tekojemme	välityksellä.
•	 Opeta	meitä	julistamaan	seurakuntamme	perusluonteisia	opinkohtia	selkeästi,	luovasti	ja	raamatullisella	luotettavuudel-

la. Saakoon Jeesuksen rakkaus olla kaiken sen keskiössä, mitä uskomme.
•	 Pyydämme,	että	valmistaisit	nuoria	perustamaan	seurakuntia	niille	789	kansanryhmälle,	jotka	asuvat	Pohjois-Amerikan	

osaston yhdeksässä maassa.
•	 Pyydämme	sinua	valmistamaan	vapaaehtoisia	palvelemaan	niitä	70	kansanryhmää,	jotka	asuvat	Israelin	lähetyskentän	

alueella.
•	 Pyydämme	sinua	herättämään	lääkintälähetystyöntekijöitä	perustamaan	seurakuntia	niiden	830	kansanryhmän	keskuu-

teen,	jotka	asuvat	Itäisen	Keski-Afrikan	osaston	11	maassa.
•	 Pyydämme	sinua	herättämään	rukoussotureita	rukoilemaan	niiden	2568	kansanryhmän	puolesta,	jotka	asuvat	Eteläi-

sen	Aasian	osaston	neljässä	maassa.	Muistamme	erityisesti	Hope	TV:n	toimintaa	Intiassa	ja	Aasiassa	olevaa	sokeiden	
koulua.

•	 Rukoilemme	Eteläisen	Aasian	–	Tyynenmeren	osaston	kustannusliikkeiden	työn	puolesta.
•	 Rukoilemme,	että	tekisit	Psalmista	32:8	löytyvän	lupauksesi	mukaan	ja	johtaisit	sekä	ohjaisit	meitä,	kun	otamme	vas-

taan Kymmenen rukouksen päivän evankeliointihaasteen.
•	 Kiitos,	Isä,	että	lähetät	Pyhän	Hengen	johtamaan	listallamme	olevat	seitsemän	henkilöä	kääntymykseen.

Kiittäminen
•	 Herra,	kiitos,	että	Paholaisella	ei	ole	valtaa	meihin.
•	 Kiitos,	että	valmistat	meille	poispääsyn	vaikeasta	tilanteesta	niin,	että	kiusaus	ei	käy	meille	ylivoimaiseksi	(vrt.	1.	Kor.	

10:13).
•	 Kiitos,	että	jos	sinä	vapautat	meidät,	olemme	todella	vapaita!	(Vrt.	Joh.	8:36.)
•	 Kiitos	jo	etukäteen	siitä,	että	vastaat	rukouksiimme.

EHDOTUKSIA YHTEISLAULUIKSI

”Jeesus vain yksin voi antaa” (Seurakunta laulaa nro 238); ”Kiiruhda rakkaan Jeesuksen luo” (Seurakunta laulaa nro 95); 
”Löytyy lähde hyvä” (Seurakunta laulaa nro 237).

Liittäkää	laulaminen	osaksi	rukoustuokiotanne.	Voitte	etukäteen	valita	päivän	teemaan	sopivia	yhteislauluja.	Voitte	laulaa	
myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.

LUPAUKSIA,	JOIHIN	VOITTE	RUKOILLESSANNE	VEDOTA

•	 ”Minun	Jumalani	on	Kristuksen	Jeesuksen	tähden	antava	teille	taivaallisen	kunniansa	rikkaudesta	kaiken,	mitä	tarvitset-
te.” (Fil. 4:19.)

•	 ”Hän	parantaa	ne,	joiden	mieli	on	murtunut,	hän	sitoo	heidän	haavansa.”	(Ps.	147:3.)
•	 ”’Sinä,	Herra,	olet	linnani	ja	turvapaikkani.	Jumalani,	sinuun	minä	turvaan.’	Herra	pelastaa	sinut	linnustajan	ansasta	ja	

pahan sanan vallasta.” (Ps. 91:2, 3.)
•	 ”Jokainen,	joka	on	Kristuksessa,	on	siis	uusi	luomus.	Vanha	on	kadonnut,	uusi	on	tullut	tilalle!”	(2.	Kor.	5:17.)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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9. PÄIVÄ – EPÄILYSTÄ SUUREMPI VOIMA

”[T]iedän,	keneen	uskon,	ja	olen	varma	siitä,	että	hän	kykenee	varjelemaan	sen,	mikä	on	minun	haltuuni	uskot-
tu,	aina	tulemisensa	päivään	asti.”	(2.	Tim.	1:12.)

”Testi on postiviinen; olet raskaana!” Maltoin tuskin odottaa, että pääsisin kertomaan nämä hyvät uutiset puolisolleni. Tyt-
täremme oli melkein kaksivuotias, ja tämä raskaus merkitsi täydellistä ikäeroa sisarusten välille. Ilomme muuttui kuitenkin 
suruksi, ei vain kerran vaan kahdesti. Myöhemmin samana päivänä tunsin kipua alavatsassani ja päädyin sairaalaan. Ko-
keet	osoittivat	lääkärin	epäilykset	oikeiksi	–	kohdunulkoinen	raskaus.	Toinen	munanjohtimistani	oli	revennyt	ja	aiheuttanut	
hengenvaarallisen	sisäisen	verenvuodon.	Leikkaus	korjasi	fyysisen	vahingon,	mutta	ei	pettynyttä	sydäntäni.
 Monta vuotta jatkuneiden epäonnistuneiden yritysten jälkeen lääkärini kertoi, että en voinut tulla raskaaksi verenvuodon 
aiheuttaman kudosvaurion vuoksi. Päätin osoittaa hänen olevan väärässä! Sanoin mielessäni: ”Palvelen suurta Jumalaa; 
hän teki ihmeen Saaralle ja antoi tämän tulla raskaaksi kaiken todennäköisyyden vastaisesti, joten hän voi tehdä ihmeen 
minullekin.”	Laitoin	kaiken	uskoni	Jumalan	käsiin,	eikä	kestänyt	kauan,	kun	huomasin	taas	olevani	raskaana.	Jumala	vasta-
si rukoukseeni! Olimme hyvin innoissamme. Uskomme Jumalan lupauksiin ja rakkautemme häntä kohtaan kasvoi.
 Mieheni ja minä olimme kävelyllä rauhallisella joenrannalla eräänä aurinkoisena sapatti-iltapäivänä, kun tunsin tuttua 
kipua kyljessäni. Olin tuntenut sitä aikaisemminkin, mutta unohtanut sen sitten. Myöhemmin illalla kipu paheni, ja minä 
päädyin	taas	sairaalaan.	Kokeet	vahvistivat	pelkoni	–	minulla	oli	toinen	kohdunulkoinen	raskaus,	ja	tarvitsin	kiireellisen	leik-
kauksen.
 Mitä tapahtuu, kun kristitty asettaa kaiken uskonsa Jumalan lupauksiin vain kokeakseen pettymyksen? Missä on se 
hyvä, josta Room. 8:28 puhuu? Epäilyksen varjot peittivät minut. Mietin, Miksi, Jumala? En ymmärrä tätä! Miksi vastasit 
rukoukseeni ja otit sitten vastauksesi pois? Miksi petit minut?
 Makasin sairaalavuoteellani hyvin lannistuneena. Tunsin fyysisiä kipuja ja henkistä tyhjyyttä. En halunnut tavata ketään. 
Hoitajani vakuutti minulle, että lämmin vesi saisi oloni tuntumaan paremmalta. Hän auttoi minut suihkuun. Kyyneleet virtasi-
vat	kasvoillani.	Ajattelin,	että	minun	pitäisi	rukoilla,	mutta	en	kyennyt.	Tunsin,	että	Jumala	oli	hylännyt	minut	täysin.	Suihkun	
synnyttämä höyry oli kuin synkkä myrskypilvi. Paholainen kuiskutteli juuri oikeaan aikaan: ”Näinkö Jumala palkitsee ne, 
jotka luottavat häneen? Näinkö hän osoittaa rakkauttaan?”
 Jumala ei ollut kuitenkaan jättänyt minua. Tunsin kehotuksen toistella seuraavia sanoja ääneen: ”Jumala rakastaa mi-
nua.” En tiennyt, pystyisinkö tai edes haluaisinko lausua noita sanoja. Tunsin entistä voimakkaamman kehotuksen, joten 
sanoin:	”Jumala	rakastaa	minua.”	Toistin	lauseen	kolme	kertaa	painottaen	joka	kerralla	eri	sanaa.	”JUMALA	rakastaa	mi-
nua.”	”Jumala	RAKASTAA	minua.”	Jumala	rakastaa	MINUA.”	Kolmannella	kerralla	synkkyys	hälveni	yltäni.	Palasin	täysin	
uupuneena sänkyyni ja halusin olla yksin.
 Kun sairaalapastori tuli huoneeseeni, hän katsoi potilaskorttiani ja kysyi: ”Rouva Genson?” Kun vastasin, nainen tuli 
vierelleni, tarttui käteeni ja sanoi: ”On raskasta menettää vauva, eikö olekin?” Pilvet palasivat. Koska en halunnut puhjeta 
kyyneliin hänen läsnä ollessaan, peitin pääni huovalla ja sanoin ääneen: ”Jumala rakastaa minua! Tiedän, keneen olen us-
konut! Olen antanut elämäni Kristukselle, ja mitä hän päättääkin tehdä elämälleni, sopii minulle, koska elämäni on kätketty 
Kristukseen.” Näin sanoessani pilvet väistyivät taas yltäni.
 Nämä sanat, jotka Jeesus lausui Pietarille, toivat myöhemmin lohtua sydämeeni: ”Tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä 
käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät.” (Joh. 13:7.) Painin Jumalan kanssa menetykseni vuoksi. En saattanut ym-
märtää, miksi se oli tapahtunut, varsinkin kun uskoni oli vahva. Kuluisi kymmenen vuotta ennen kuin ymmärtäisin, että 
Jumala halusi minun kokevan, että uskon on ulotuttava pilvien tuolle puolen näkymättömään ja että hänen armonsa tulee 
täydelliseksi meidän heikkoudessamme. Minä rukoilin ihmettä, ja Jumala antoi minulle sellaisen. Opin, että todellinen ihme 
oli se, että Jumalan voima oli suurempi kuin minun epäilykseni ja että hän auttaisi minua kestämään minkälaiset vaikeudet 
tahansa.	Voin	Jobin	tavoin	sanoa:	”Olen	valmis,	vaikka	hän	surmaisi	minut	–	–	Hän	tietää	kyllä,	millainen	on	ollut	minun	
vaellukseni.	Koetelkoon	minua	niin	kuin	tulessa	kultaa	–	minä	kestän.”	(Job	13:15;	23:10.)
 ”Jumala antaa meille opetuksia luottamuksesta. Hän opettaa meille, mistä meidän tulee etsiä apua ja voimaa silloin, kun 
tarvitsemme niitä. Näin me saamme käytännön tietoa hänen jumalallisesta tahdostaan, mitä niin kipeästi kaipaamme elä-
mänkokemuksessamme. Usko vahvistuu, kun kamppailemme tosissamme epäilyksiä ja pelkoa vastaan.” (Ellen White, Tes-
timonies for the Church, osa 4, s. 116, 117.) ”Tulevassa elämässä selviävät arvoitukset, jotka täällä ovat meitä vaivanneet ja 
tuottaneet meille pettymyksiä. Saamme havaita, että näennäisesti vastaamatta jääneet rukoukset ja särkyneet toiveemme 
ovat olleet meille mitä suurimmaksi siunaukseksi.” (Ellen White, Suuren Lääkärin seuraajana, s. 395.)

EHDOTUKSIA RUKOUSHETKEN KULUSTA:

Ylistys
•	 Herra,	me	ylistämme	sinua	siitä,	että	sinä	olet	kaiken	myötätunnon	Isä	ja	kaiken	lohdutuksen	Jumala	(vrt.	2.	Kor.	1:3–7).
•	 Ylistämme	sinua	siitä,	että	parannat	murtuneen	sydämemme	ja	sidot	haavamme.
•	 Ylistämme	sinua	siitä,	että	annat	meidän	laskea	taakkamme	sinun	kannettavaksesi.	Sinä	tuet	meitä	surun	hetkellä,	kos-

ka sinä olet itse kokenut surua.
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Synnintunnustus ja vetoaminen voittoon synnistä
•	 Pyydämme	Pyhää	Henkeäsi	osoittamaan	kaikki	synnit,	jotka	erottavat	meidät	sinusta.
•	 Anna	meille	anteeksi,	Isä,	kun	epäilyksemme	murskaavat	kykymme	luottaa	sinuun.
•	 Kiitos	anteeksiannosta,	jota	niin	ihmeellisesti	tarjoat.

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Herra,	me	rukoilemme	viisautta	ja	armoa	hyväksyä	pettymyksemme	tietäen,	että	sinä	rakastat	meitä	ja	toimit	kaikessa	

parhaaksemme, vaikka emme välttämättä ymmärrä sitä nyt.
•	 Pyydämme,	että	uskomme	vahvistuu,	kun	kohtaamme	epäilystä	ja	pelkoa.
•	 Auta	perheitämme	osoittamaan	sinun	rakkauttasi	kodeissamme	ja	yhteisöissämme.	Pyydämme,	että	tuot	sopusointua	

koteihin, korjaat rikkoutuneet ihmissuhteet, suojelet haavoittuvia perheväkivallalta ja osoitat pyhittävän voimasi toivotto-
milta näyttävissä tilanteissa.

•	 Saakoon	Jumalan	sana	päivittäin	ravita	seurakuntiemme	jäseniä,	pastoreitamme	ja	johtajiamme	kaikkialla	maailmassa.	
Auta	meitä	myös	etsimään	sinua	joka	päivä	henkilökohtaisessa	rukouksessa.	Muistuta	meitä	siitä,	että	ilman	sinua	me	
emme voi tehdä mitään.

•	 Pyydämme	sinua	herättämään	sairaanhoitajia	ja	lääkäreitä	perustamaan	uusia	seurakuntia	niiden	1978	kansanryhmän	
pariin,	jotka	asuvat	Läntisen	Keski-Afrikan	osaston	22	maassa.

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

•	 Rukoilemme	niiden	seitsemän	henkilön	puolesta,	jotka	ovat	omalla	rukouslistallamme.	Anna	heille	sydän,	joka	tuntee	
sinut, kuten sanasi sanoo Jeremian kirjan 24. luvun jakeessa 7.

Kiittäminen
•	 Isä,	kiitämme	sinua	siitä,	että	koska	Kristus	rukoilee	meidän	puolestamme,	meillä	on	tulevaisuus	ja	toivo.
•	 Kiitos	siitä,	että	lohdutat	meitä	kaikissa	vaikeuksissamme,	jotta	me	voimme	lohduttaa	toisia.
•	 Kiitos,	Jumala,	että	sinun	voimasi	tulee	täydelliseksi	meidän	heikkoudessamme.

EHDOTUKSIA YHTEISLAULUIKSI

”Varmana laulaa Herrasta saan” (Seurakunta laulaa nro 39); ”Sydämellä Jeesuksen” (Seurakunta laulaa nro 334); ”On 
Jeesus nimi ihanin” (Seurakunta laulaa nro 179).

Liittäkää	laulaminen	osaksi	rukoustuokiotanne.	Voitte	etukäteen	valita	päivän	teemaan	sopivia	yhteislauluja.	Voitte	laulaa	
myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.

LUPAUKSIA,	JOIHIN	VOITTE	RUKOILLESSANNE	VEDOTA

•	 ”Tulkaa	minun	luokseni,	kaikki	te	työn	ja	kuormien	uuvuttamat.	Minä	annan	teille	levon.”	(Matt.	11:28.)
•	 ”[Ä]lä	pelkää,	minä	olen	sinun	kanssasi!	Älä	arkana	pälyile	ympärillesi	–	minä	olen	sinun	Jumalasi.	Minä	vahvistan	si-

nua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni.” (Jes. 41:10.)
•	 ”Jätä	taakkasi	Herran	käteen,	hän	pitää	sinusta	huolen.	Hän	ei	ikinä	salli	hurskaan	sortua.”	(Ps.	55:23.)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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Entistä syvällisempi kokemus
10. PÄIVÄ – PÄÄSTÄ IRTI ORJANTAPPUROISTA

”Veljet,	en	katso	vielä	päässeeni	siihen	asti.	Vain	tämän	voin	sanoa:	jättäen	mielestäni	sen,	mikä	on	takanapäin,	
ponnistelen	sitä	kohti,	mikä	on	edessä.	Juoksen	kohti	maalia	saavuttaakseni	voittajan	palkinnon,	pääsyn	taivaa-
seen.	Sinne	Jumala	kutsuu	Kristuksen	Jeesuksen	omat.”	(Fil.	3:13,	14.)

Biologinen isämme hylkäsi isoveljeni ja minut. Koska hän jätti äitimme, kun olimme vielä pieniä, emme koskaan tavanneet 
häntä. Tiesimme vain, että hän oli pitkä ja komea merimies, jolla oli tulipunaiset hiukset ja pisamia ja joka puhui eteläval-
tioiden murteella. Kaikki yritykset löytää hänet epäonnistuivat, joten luovuimme etsinnästä. Vartuin miettien, miksi hän ei 
halunnut meitä. Tapahtuneesta jäi arpi nuoreen sydämeeni.
 Olin kömpelö ja kompastuin usein ilman syytä leikkikentällä. Minusta tehtiin pilaa koulussa. Hiukseni olivat lyhyet, ja ne 
oli leikattu reunustamaan neliömäisesti kalpeita kasvojani. Silmäni eivät tuikkineet onnellisuutta, jonka pitäisi olla luonteen-
omaista tavalliselle kahdeksanvuotiaalle. Jouduin usein pilkan ja kiusanteon kohteeksi.
 Koska leikin usein itsekseni, välitunnit olivat minulle epämieluisinta aikaa. Voimistelu- ja urheilutunnit olivat vielä pa-
hempia. Pelasimme pallopeliä, jota vihasin. Pelissä potkittiin palloa ja juostiin pesältä toiselle. Kun lapset asettuivat riviin, 
kapteenit valitsivat joukkueensa. Minut valittiin aina viimeisenä. Joukkueet asettuivat asemiinsa, ja minut lähetettiin kentän 
kaukaisimpaan laitaan, koska en ollut hyvä tässä pelissä. Sitten joukkueeni alkoi huutaa: ”Palaa takaisin! Timmy on vuoros-
sa!” Timmy potkaisi aina palloa todella kovaa. Minä seisoin vain paikallani kädet ristissä rinnallani. Yhtäkkiä kuulin huudot: 
”Tyhmä DeWeese! Pallo on tulossa sinua kohti! Ota koppi!” Katsoin ylös ja näin pallon tulevan suoraan minua kohti. Ojen-
sin käsivarteni ja otin kopin! Epäuskoisina muut lapset puhkesivat ylistämään: ”Vau, tyhmä DeWeese sai kopin!” Hetken 
ajan	olin	sankari,	jota	luokkatoverit	kehuivat.	Hetki	meni	kuitenkin	pian	ohi.	Asiat	palasivat	tavanomaisille	urilleen,	kun	oli	
minun vuoroni potkaista palloa. Paloin ja aiheutin joukkueelleni häviön.
 Epävarmuus ja huono itsetunto seurasivat minua teini-ikään ja aikuisuuteen asti. Varhaislapsuuden tapahtumat voivat 
vaikuttaa siihen, keitä meistä tulee, mutta meidän ei tarvitse jäädä sellaisiksi. Minulla oli täysi oikeus olla katkera ja vihai-
nen; olihan isäni hylännyt minut, minulla ei ollut ystäviä ja minua oli helppo käyttää hyväksi, koska kaipasin hyväksyntää. 
Mitä enemmän pohdin asiaa, sitä enemmän siitä tuli todellisuutta. Keräsin kimpun orjantappuroita. Menneisyyden koke-
muksista kiinni pitäminen, niin katkeria kuin ne ovat saattaneetkin olla, muuttuu liian raskaaksi taakaksi ja saattaa lopulta 
vaikuttaa jopa terveyteemme. Meistä tulee tunteidemme orjia.
	 Luin	äskettäin	seuraavan	Ellen	Whiten	kirjoituksen:	”Monet	iankaikkisen	elämän	tietä	kulkevat	hautovat	mielessään	
virheitään, epäonnistumisiaan ja pettymyksiään. Heidän sydämensä täyttää murhe ja rohkeuden puute. Ollessani Euroo-
passa muuan uskovainen nainen, joka teki juuri näin, kirjoitti minulle pyytäen rohkaisevia sanoja. Kun olin lukenut hänen 
kirjeensä, näin seuraavana yönä unta. Olin puutarhassa ja henkilö, joka näytti olevan tuon puutarhan omistaja, opasti 
minua sen käytävillä. Olin juuri keräämässä kukkia ja nautin niiden tuoksusta, kun kyseinen nainen, joka oli kulkenut 
rinnallani, kiinnitti huomioni epämiellyttäviin orjantappuroihin, jotka haittasivat hänen kulkuaan. Siinä hän valitti ja mureh-
ti. Hän ei kulkenut polkua oppaan jäljessä vaan okaiden ja orjantappuroiden keskellä. ’Voi’, hän totesi murheellisena, 
’eikö ole sääli, että tämä kaunis puutarha on okaiden turmelema?’ Silloin opas sanoi: ’Jätä okaat omaan rauhaansa, sillä 
ne vain haavoittavat sinua. Kerää ruusuja, liljoja ja neilikoita.’ Eikö kokemuksessasi ole ollut joitakin valoisiakin hetkiä? 
–	–	Kun	katsot	taaksepäin	elämääsi	kokemustesi	kirjassa,	eikö	siellä	ole	mieluisiakin	sivuja?	Eivätkö	Jumalan	lupaukset	
kasva kuin tuoksuvat kukat joka puolella polkusi varrella? Etkö antaisi niiden kauneuden ja suloisuuden täyttää sydäntäsi 
ilolla?	–	–	Ei	ole	viisasta	koota	yhteen	kaikkia	ikäviä	muistoja	menneestä	elämästä	–	sen	pahoja	asioita	ja	pettymyksiä	–	
ja kerrata ja murehtia niitä, kunnes masennus valtaa mielen. Masentunut mieli on täynnä pimeyttä sulkien Jumalan valon 
ulkopuolelle ja langettaen varjon muiden tielle.” (Ellen White, Tie Kristuksen luo,	s.	116–118.)
 Päätin päästää irti orjantappuroistani ja kerätä ruusuja. Kun Kristus tuli elämääni, tajusin, kuka olen hänessä! Olin ai-
koinani	pieni	tytönruipelo,	joka	luuli,	ettei	osaa	tehdä	mitään	oikein	–	mutta	sitten	minusta	tuli	Jumalan	lapsi,	kuninkaiden	
Kuninkaan kuninkaallinen prinsessa (vrt. 1. Piet. 2:9). Enää en ole isätön, sillä hänestä tuli Isäni (vrt. Ps. 27:10; Joh. 16:27). 
Enää en ole torjuttu ja ilman ystäviä, sillä taivaallinen Isäni nimittää minua ystäväkseen (vrt. Joh. 15:15). Nyt olen hyvin arvo-
kas, koska hän antoi henkensä puolestani (vrt. Joh. 3:16). Mikä valtava syy iloita!

EHDOTUKSIA RUKOUSHETKEN KULUSTA:

Ylistys
•	 Herra,	me	ylistämme	sinua	muuttavasta	voimastasi!
•	 Ylistämme	sinua	siitä,	että	olet	nimittänyt	meitä	ystäviksesi	(Joh.	15:15).
•	 Ylistämme	sinua	siitä,	että	valitsit	meidät	lapsiksesi.

Synnintunnustus ja vetoaminen voittoon synnistä
•	 Herra,	vetoamme	sinun	voittoosi	synnistä	elämässämme.
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•	 Anna	meille	anteeksi,	että	valitsemme	vatvoa	loputtomiin	menneisyyden	”orjantappuroita”	ja	annamme	noiden	koke-
musten lannistaa meidät. Kiitos siitä, että jos tunnustamme syntimme, sinä olet uskollinen ja vanhurskas ja annat syn-
timme anteeksi sekä puhdistat meidät (vrt. 1. Joh. 1:9).

Pyynnöt ja esirukoukset
•	 Herra, kohotamme puoleesi seurakuntamme johtajat	kaikkialla	maailmassa.	Anna	heille	viisautta,	kun	he	tekevät	tärkei-

tä päätöksiä ja johtavat kansaasi.
•	 Pyydämme	armoasi	antaa	anteeksi	niille,	jotka	ovat	kohdelleet	meitä	väärin.	Herra,	paranna	perheet	ja	saata	ne	ennal-

leen.
•	 Herra,	auta	meitä	jokaista	olemaan	ystävä	heille,	joilla	ei	ole	ystäviä.	Auta	meitä	osoittamaan	Jumalan	rakkautta	sitä	

kaipaaville.
•	 Rukoilemme	lastemme	puolesta.	Anna	heille	voimaa	puolustaa	rohkeasti	sinua,	kun	he	kohtaavat	vastoinkäymisiä	ja	

painostusta.	Auta	heitä	tekemään	viisaita	ratkaisuja	ja	puolustamaan	totuutta	(Jes.	44:3,	4).
•	 Opeta	meitä	seuraamaan	Kristuksen	epäitsekästä	esimerkkiä	ja	täyttämään	meitä	lähellä	olevien	ihmisten	päivittäiset	

tarpeet. Varusta meidät palvelemaan lääkintälähetystyöntekijöinä, vapaaehtoisina auttajina yhteisössämme ja ystävinä 
puutteenalaisille.

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

•	 Herra,	näytä	meille,	kuinka	voimme	viedä	evankeliumin	sanomaa	islaminuskoisille	ihmisryhmille.	Rukoilemme,	että	he	
kuulevat sinun armon tarjouksesi ja ottavat sen vastaan.

•	 Rukoilemme	niiden	totuuden	siementen	puolesta,	jotka	on	kylvetty	Japaniin	viime	vuoden	Kaikki	jäsenet	liikkeelle	-kam-
panjassa. Pyydämme, että lähetät työntekijöitä työskentelemään ja rukoilemaan Japanin puolesta.

•	 Rukoilemme	omalla	listallamme	olevien	seitsemän	henkilön	puolesta.	Pyydämme,	että	osoitat	jokaiselle	heistä,	kuinka	
paljon Jeesus heitä rakastaa.

Kiittäminen
•	 Herra,	kiitos	lupauksestasi:	”	–	–	Jumala,	joka	on	teissä	aloittanut	hyvän	työnsä,	myös	saattaa	sen	päätökseen	Kristuk-

sen Jeesuksen päivään mennessä.” (Fil. 1:6.)
•	 Kiitos,	Herra,	että	voit	täyttää	meidät	ilolla	ja	rauhalla.
•	 Kiitämme	sinua	siitä,	että	teet	jo	työtäsi	niiden	ihmisten	sydämessä,	joiden	puolesta	rukoilemme.

EHDOTUKSIA YHTEISLAULUIKSI

”Riemuitse, lapsi Kuninkaan” (Seurakunta laulaa nro 19); ”On päivänpaiste sielussain” (Seurakunta laulaa nro 26).

Liittäkää	laulaminen	osaksi	rukoustuokiotanne.	Voitte	etukäteen	valita	päivän	teemaan	sopivia	yhteislauluja.	Voitte	laulaa	
myös spontaanisti rukousten lomassa mieleenne tulevia lauluja.

LUPAUKSIA,	JOIHIN	VOITTE	RUKOILLESSANNE	VEDOTA

•	 ”Vaikka	isä	ja	äiti	minut	hylkäisivät,	Herra	pitää	minusta	huolen.”	(Ps.	27:10.)
•	 ”Mitä	voimme	tästä	päätellä?	Jos	Jumala	on	meidän	puolellamme,	kuka	voi	olla	meitä	vastaan?”	(Room.	8:31.)
•	 ”Unohtaako	äiti	rintalapsensa,	unohtaisiko	hoivata	kohtunsa	hedelmää?	Vaikka	hän	unohtaisikin,	minä	en	sinua	unoh-

da.” (Jes. 49:15.)

10 RUKOUKSEN 
PÄIVÄÄ
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JUHLASAPATTI,	19.	TAMMIKUUTA

Ehdotus päätössapatin ohjelmaksi

Tämän päätössapatin tulisi olla suurta ilojuhlaa kaikesta siitä, mitä Jumala on tehnyt sinulle ja seurakunnallesi tämän Kym-
menen rukouksen päivää -kampanjan aikana. Suunnittele päivä siten, että juhlitte Jumalan hyvyyttä ja mahtavaa voimaa. 
Miettikää, miten olette kokeneet Pyhän Hengen vuodatusta kuluneen kymmenen päivän aikana. Tämä sapatti on tilaisuus 
iloita siitä, mitä Jumala on tehnyt, tekee ja on tekevä.
 Jokaisen seurakunnan tarpeet ovat ainutlaatuisia, joten tee yhteistyötä paikallisten johtajien kanssa sopivan suunnitel-
man laatimiseksi juuri teidän seurakunnallenne. Seuraavassa on joitakin ehdotuksia, joita voitte sisällyttää päätössapatin 
jumalanpalvelusohjelmaan.

TEEMATEKSTI

”Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kris-
tuksen.” (Joh. 17:3.)

•	 Todistuksia:	Varaa runsaasti aikaa todistuspuheenvuoroille, joissa kerrotaan rukousvastauksista. Niillä, jotka ovat osal-
listuneet Kymmenen rukouksen päivää -kampanjaan, pitäisi olla useita kertomuksia, jotka he voivat jakaa seurakunnan 
kanssa. Kehota todistajia puhumaan lyhyesti, jotta kaikki voivat osallistua. Muillakin voi olla kerrottavaa. Saattaisi olla 
hyvä, että joitakin todistuspuheenvuoroja on etukäteen suunniteltuna, ja lisäksi tulisi varata aikaa spontaaneille todistuk-
sille.

•	 Rukoushetki: Kutsu koko seurakunta rukoilemaan yhdessä. Voit johtaa seurakunnan interaktiiviseen rukoukseen 
samalla tavalla kuin kokoontumisissa rukouskampanjan aikana. Voitte rukoilla yhdessä joidenkin raamatunkohtien mu-
kaan. Tämä voidaan toteuttaa jakamalla seurakunta ryhmiin tai siten, että kaikki rukoilevat yhdessä. Toinen vaihtoehto 
on	käyttää	erilaisia	rukouksia	jumalanpalveluksen	kuluessa	–	raamatuntekstin	läpi	rukoilemista;	pienryhmissä,	yksin,	
yhdessä tai hiljaa mielessä rukoilemista jne.

•	 Laulaminen: Tänään riemuitaan kaikesta siitä, mitä Jumala on tehnyt, ja musiikki on upea tapa iloita. Jos jokin laulu on 
muodostunut ryhmän mottolauluksi, laulakaa se koko seurakunnan kanssa.

•	 Tulevaisuuden	suunnitelmat:	Jos Jumala on Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan aikana ilmaissut johdatustaan 
siihen, että jollakin erityisellä tavalla voisitte tavoittaa ihmisiä Herralle, kertokaa seurakuntaperheelle suunnitelmistanne 
ja kutsukaa kaikkia mukaan. (Joitakin ehdotuksia on sisällytetty Kymmenen rukouksen päivää -kampanjan Johtajan op-
paaseen.)

•	 Lapset/Nuoret:	Rukouksesta kertova lastenkertomus olisi varmasti paikallaan. Jos rukouskokouksiinne on osallistunut 
lapsia	tai	nuoria,	pyydä	heitäkin	todistamaan	ja/tai	johtamaan	rukoushetkeä.

•	 Joustavuus: Muista olla joustava suunnitelmissasi, jotta voit seurata Pyhän Hengen johdatusta koko jumalanpalveluk-
sen ajan.


