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10 rukouksen päivää
8.–18. tammikuuta, 2014

Opeta meidät rukoilemaan
Kymmenen elämää muuttavaa päivää Isä meidän -rukouksen parissa
Tervetuloa mukaan ”10 rukouksen päivää 2014” -kampanjaan. Jumala on tehnyt tuhansia ihmeitä tämän
vuotuisen kampanjan kautta sen jälkeen, kun sitä alettiin toteuttaa Operation Global Rain -ohjelman nimellä
vuonna 2006. Pyhä Henki on korjannut ihmissuhteita sekä saanut aikaan herätystä, kääntymisiä ja uutta intoa evankeliointiin. Todellakin, herätys syntyy rukouksen kautta!
Uskomme, että sinun elämäsi ja niiden elämä, joiden puolesta rukoilet, tulee muuttumaan, kun liityt yhdessä muiden seurakunnan jäsenten kanssa rukoilemaan Pyhän Hengen vuodatusta. Tässä joitakin kommentteja ”10 rukouksen päivää 2013” -kampanjaan osallistuneilta:
Kun kokoonnuimme yhteen kymmenen päivän ajan, saimme kokea Pyhän Hengen vierailevan luonamme
aivan kuin apostolisina aikoina. Saimme nähdä aitoa katumusta ja murtumista, kun ihmiset huomasivat
omia vääryyksiään ja pyysivät ja saivat anteeksi. Yhdessä vietetty aikamme oli todella virkistävää.
– Ikenna Joseph, Nigeria
Parina viime päivänä rukoukset ovat todella vaikuttaneet minuun ja alan ymmärtää, mitä Jumala TODELLA voi tehdä! Eikä kyse ole pelkästään siitä, että löydän paikkani seurakunnassa, vaan siitä, että
minä suorastaan hukun Jumalan armoon. – Näin todisti hiljattain kastettu jäsen Loralyn Horningille
USA:ssa
Toteutamme nyt ensimmäistä kertaa koko ”10 rukouksen päivää” -ohjelmaa. Näemme ihmeiden tapahtuvan: Kanssamme rukoileva pieni tyttö kertoi, ettei hänen isänsä halua enää avioeroa. Eräs toinen seurakunnan jäsen, joka ei omien sanojensa mukaan kovinkaan usein todista uskostaan, sai tilaisuuden tarjota Suuri taistelu -kirjaa asiakkaalleen. Erästä naista, joka rukoilee päivittäin työtovereidensa puolesta,
lähestyi hänen muslimikollegansa, joka esitti hänelle kysymyksiä Jeesuksesta. Tunnen olevani paljon lähempänä Jumalaa. Rukouksen johtajan roolin ottaminen on suuri haaste, mutta kiitän Jumalaa siitä, että
hän on kannatellut minua joka päivä. – Mylène Peronet, Ranska
Kiitos todella paljon! Näemme jo nyt yhteisen rukouksen voimasta syntyneitä tuloksia seurakuntamme jäsenistön
ja nuorison keskuudessa. Jumala on niin hyvä! – William Wolfgramm, Uusi-Seelanti
Rukousteemamme: Isä meidän -rukous
”10 rukouksen päivää 2014” -kampanjan aikana rukoilemme läpi Isä meidän -rukouksen, joka löytyy kahdesta evankeliumista: Matt. 6:9–13 ja Luuk. 11:1–4. Vapahtajamme elämä oli täynnä rukousta. Yhteydestä Isäänsä hän löysi vahvuutensa, voimansa, lohtunsa ja ilonsa. Varhaisina aamurukoushetkinä Jumala antoi
Jeesukselle opastusta tulevaan päivään.
Opetuslapsiin Jeesuksen tapa rukoilla teki suuren vaikutuksen, ja he pyysivät häntä opettamaan heitä rukoilemaan. Vastauksena pyyntöön Jeesus toisti rukouksen, jonka hän oli esittänyt jo vuorisaarnassa. Tuohon
yksinkertaiseen rukoukseen sisältyi paljon enemmän kuin opetuslapset kykenivät heti tajuamaan. Rukous
käänsi heidän huomionsa itsestä Jumalaan, ja sen lisäksi se kattoi kaikki heidän tarpeensa.
Meidänkin tulee oppia rukoilemaan Jeesuksen tavoin. Seuraavien kymmenen päivän aikana tulet löytämään Isä meidän -rukouksesta sellaista merkityksen syvyyttä, jota et ole osannut kuvitella mahdolliseksi.
Tulet huomaamaan, miten Jumala vetää sydäntäsi puoleensa rakkaudellaan. Tulet saamaan uutta intoa hänen
työhönsä. Tulet näkemään uskomattomia rukousvastauksia.
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Päivittäiset esirukoukset
Päivittäiseen esirukoushetkeen, joka on suunniteltu tunnin mittaiseksi, kuuluu useita esirukouskohteita, jotka huomioivat niin henkilökohtaisia kuin yhteisiä maailmanlaajuisen adventtikirkon tarpeita. Tässä hetkessä tuodaan esille myös maailmanlaajuisen seurakuntamme vuodelle 2014 tarkoitettuja lähetystyön hankkeita.
Kaupunkimissiot
Erityinen rukouskohteemme tälle vuodelle on kaupunkimissiohanke. Tässä yhteydessä kaupunkimissiolla
tarkoitetaan niitä tapoja, joilla maailmanlaajuinen adventtikirkko jakaa Jeesuksen rakkautta ja toivoa hänen
pikaisesta paluustaan urbaaneissa olosuhteissa eläville ihmisille. Kaupunkimission visiona on toteuttaa erilaisia hankkeita yli 630 kaupungissa, jotka kuuluvat maailman suurimpiin kaupunkeihin. Hankkeet aloitettiin New Yorkin kaupungissa viime vuonna, ja niiden on tarkoitus jatkua vuosina 2014, 2015 ja vielä senkin
jälkeen. Palveluntarjonta on kattavaa (suunniteltu vastaamaan niin henkisiin, fyysisiin kuin hengellisiin tarpeisiin) ja jatkuvaa, mikä tuo seitsemännen päivän adventistit pysyvästi toimimaan kaupungeissa. Palveluntarjontaan kuuluvat LifeHope Centers -keskukset, paikallisen yhteisön tapahtumat, terveysseminaarit, pienryhmät, rukous- ja herätystilaisuudet, naistyö, nuorisotyö sekä evankelioimis- ja elonkorjuukampanjat.
Joka päivä kymmenen rukouspäivän aikana nostamme esiin yhden esirukouskohteen kaupunkimissiohankkeestamme. Tarkempi kaupunkilista ja muuta lisätietoa löytyy internetistä osoitteista
www.MissiontotheCities.org ja www.RevivalandReformation.org/777.
Yhteinen rukous
Olemme kaikki rukoilleet yhdessä toisten kanssa ennenkin, mutta olemmeko kukin kokeneet sen siunauksen
ja voiman, jonka voimme saada yhteisen rukouksen kautta? Näiden kymmenen päivän aikana tulet saamaan
ylitsevuotavia siunauksia liittyessäsi yhdessä veljien ja sisarten kanssa avoimeen keskusteluun Jumalan
kanssa. Tässä muutamia vihjeitä, joiden avulla yhteisestä rukouksesta voi tulla mitä miellyttävin kokemus
kaikille:
• Pitäkää rukouksenne lyhyinä – vain muutama lause yhtä aihetta kohden. Antakaa sitten toisille vuoro.
Voitte rukoilla niin monta kertaa kuin haluatte, aivan kuin ottaisitte keskustelussa puheenvuoroja.
• Hiljaisuus on hyvä asia. Sen aikana ihmiset saavat tilaisuuden kuunnella Pyhää Henkeä. Yhteislaulujen laulaminen Hengen kehotuksesta on myös siunaavaa.
• Sen sijaan, että käyttäisitte arvokasta aikaa rukousaiheiden luettelemiseen ja niistä puhumiseen, yksinkertaisesti rukoilkaa asiat ääneen. Sitten toiset voivat myös rukoilla teidän pyyntöjenne puolesta ja
vedota Jumalan lupauksiin tarpeittenne täyttämiseksi.
Rukoileminen ja lupauksiin vetoaminen
Kun lukee pienen pätkän Jumalan sanasta ja rukoilee siinä esitettyjen asioiden toteutumista, voi olla varma siitä, että rukoilee Jumalan tahdon mukaisesti. Usko vahvistuu voimallisella tavalla, kun vetoamme Jumalan lupauksiin ja rukoilemme niiden täyttymistä. Me rukoilemme Jumalaa Raamatun sanoja käyttäen. Se
on meidän ylistystämme hänen lupauksistaan. ”Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja,
ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.” (Kol. 3:16.) Tulette hämmästymään sitä, kuinka voitte rukoilla ja nauttia
siitä!
Tässä esimerkki siitä, kuinka voimme rukoilla Jumalaa Raamatun sanoja käyttäen. 1.Tess. 3:13 sanotaan:
”ja vahvistakoon [Herra] näin sydämenne, että ne olisivat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja Isämme edessä, kun Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa.” Jakeen pohjalta voitte rukoilla esimerkiksi näin: ”Rakas Herra, vahvista poikani sydämen halua tehdä sitä, mikä on oikein. Anna hänelle
armosi voimaa tehdä valintoja, jotka johtavat pyhyyteen. Jeesus, anna hänen innolla odottaa sinun paluutasi jne.”
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Rukoile viiden puolesta
Näiden kymmenen päivän ajan rohkaisemme sinua rukoilemaan erityisesti viiden vaikutuspiirissäsi olevan ihmisen puolesta. He voivat olla perheenjäseniä, ystäviä, työtovereita, naapureita tai muita, joista
olet huolissasi. Kirjoita ensimmäisenä päivänä heidän nimensä ja tarpeensa kahdelle erilliselle kortille.
Toinen korteista on itseäsi varten, jotta muistaisit rukoilla kyseisten ihmisten puolesta. Rukouksen johtajanne kerää kaikilta rukoilijoilta toiset kortit ensimmäisen päivän tapaamisessa rukouslaatikkoon, josta kaikkina seuraavina rukouspäivinä vedät jonkun kirjoittaman kortin ja rukoilet siinä mainittujen ihmisten puolesta.
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Vihjeitä yhteiseen rukoukseen
Sopikaa yhdessä
Kun joku esittää rukouspyynnön Jumalalle, varmistukaa, että joku toinen rukoilee saman asian puolesta yhteisesti.Yhteisesti sovitussa rukouksessa on voimaa! Älkää ajatelko, että kun joku jo kerran esitti rukouksen, kenenkään muun ei tarvitse tai sovi esittää samaa. ”Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa
kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa.” (Matt.
18:19.) Miten rohkaisevaa onkaan, kun saa kokea, että joku toinen kannattelee meidän rukoustamme.
Raamatun lupaukset
Pyytäkää Jumalaa johtamaan teitä hänen sanastaan löytyvien lupausten äärelle, jotta voitte vedota niihin rukoillessanne eri ihmisten ja heidän tilanteittensa puolesta. Meitä kehotetaan laittamaan sormemme lupauksen päälle ja tuomaan se Jumalan eteen kiittäen häntä jo etukäteen hänen tahtonsa mukaisesta vastauksesta.
”Hän iloitsee uskosta, joka ottaa hänen sanansa todesta. Augustinuksen äiti rukoili poikansa kääntymisen puolesta. Hän ei nähnyt mitään todistetta siitä, että Jumalan Henki olisi vaikuttanut hänen poikansa sydämeen, mutta hän ei lannistunut. Hän laittoi sormensa raamatunjakeiden päälle tuoden Jumalan eteen Jumalan omia sanoja, joilla hän anoi poikansa kääntymystä kuten vain äiti saattaa. Hänen suuri nöyryytensä,
harras hellittämättömyytensä ja horjumaton uskona voittivat, ja Jumala täytti hänen sydämensä toiveen. Jumala on tänäänkin aivan yhtä valmis kuuntelemaan kansansa anomuksia. ’Ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan.’” (Ellen White: Testimonies for the Church, vol. 5, s. 322, 323.)
Kannustakaa toinen toistanne kirjoittamaan muistiin Raamatun lupauksia, jotka Herra tuo mieleenne,
jotta voitte muistaa ne tulevaisuudessakin ja vedota niihin.
Paasto
Kutsu ”10 rukouksen päivää 2014” -kampanjaan osallistuvia henkilöitä osallistumaan jonkin tyyppiseen
paastoon, kuten kieltäytymiseen TV:n katselusta, maallisen musiikin kuuntelusta, elokuvista, internetin käytöstä, makeisista tai muusta ruoasta. Käyttäkää ylimääräinen aika rukoukseen ja Raamatun tutkimiseen. Pyytäkää Jumalaa paljastamaan itsensä teille.
Pyhä Henki
Pyytäkää Pyhää Henkeä paljastamaan teille, kuinka ja mitä teidän tulisi rukoilla kunkin ihmisen kohdalla ja
kussakin tilanteessa. Vedotkaa lupaukseen, joka löytyy Room. 8:26: ”Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme
heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu
meidän puolestamme sanattomin huokauksin.”
Läheisyys
Kun aloitatte yhteisen rukouksen, kutsu ihmisiä tulemaan lähemmäksi toisiaan. Kun ihmiset tulevat toisiaan lähelle muodostaen tiiviin piirin, se auttaa yhteishengen syntymistä, mikä on erittäin tärkeää yhteisen
rukouksen kannalta. Jos ihmiset istuvat hajallaan ja kaukana toisistaan, toisten rukouksia on lisäksi vaikea
kuulla.
Rukoilkaa Raamatun sanoin
Kun lukee pienen pätkän Jumalan sanasta ja rukoilee siinä esitettyjen asioiden toteutumista, voi olla varma siitä, että rukoilee Jumalan tahdon mukaisesti. Usko vahvistuu voimallisella tavalla, kun vetoamme Jumalan lupauksiin ja rukoilemme niiden täyttymistä. Me rukoilemme Jumalaa Raamatun sanoja käyttäen. Se
on meidän ylistystämme hänen lupauksistaan. ”Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja,
ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.” (Kol. 3:16.) Tulette hämmästymään sitä, kuinka voitte rukoilla ja nauttia
siitä!
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Tässä esimerkki siitä, kuinka voimme rukoilla Jumalaa Raamatun sanoja käyttäen. 1.Tess. 3:13 sanotaan:
”ja vahvistakoon [Herra] näin sydämenne, että ne olisivat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja Isämme edessä, kun Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa.” Jakeen pohjalta voitte rukoilla esimerkiksi näin: ”Rakas Herra, vahvista poikani sydämen halua tehdä sitä, mikä on oikein. Anna hänelle
armosi voimaa tehdä valintoja, jotka johtavat pyhyyteen. Jeesus, anna hänen innolla odottaa sinun paluutasi jne.”

Rukouspäiväkirjan pito
Rukouspäiväkirjan pitäminen kymmenen rukouspäivän ajan voi olla hyvä keino sisäistää päivittäisiä rukousteemoja, tehdä konkreettisia sitoumuksia Jumalan edessä. Se voi avata myös silmiämme huomaamaan Jumalan siunauksia. Rukousten ja niihin saatujen vastausten kirjaaminen on todistetusti hyvä tapa saada rohkaisua.
Rukouspäiväkirjan pitämisen voi ottaa osaksi rukouskampanjaa usealla eri tavalla. Rukouskokouksesta
voi varata aikaa sen kirjoittamiseen. Ihmiset voivat kirjata ylös henkilökohtaisia asioitaan Jumalan edessä tai
sitten voitte pitää ryhmäpäiväkirjaa, jossa kirjaatte muistivihkoon, fläppitaululle tai nettiin rukousaiheita ja
niihin saatuja vastauksia.Yksinkertaisinta on piirtää pystysuora viiva keskelle paperia. Kirjoittakaa rukouspyyntöjä vasempaan sarakkeeseen ja vastauksia oikeaan. On jännittävää ja uskoa vahvistavaa katsoa päiväkirjaa ja huomata, miten Jumala on vastannut rukouksiin.
Kunnioitus
Pyrkikää kunnioittavaan ilmapiiriin. Me lähestymme maailmankaikkeuden kuninkaan valtaistuinsalia. Älkäämme suhtautuko rukoushetkiin huolettomasti tai välinpitämättömästi.Tämä pätee niin rukousasentoomme kuin puhetapaamme. Ei ole kuitenkaan välttämätöntä, että kaikki ovat polvillaan koko ajan. Ihmisten
pitää jaksaa olla rukouksessa tunnin verran, se ei saa olla epämukavaa. Kehota ihmisiä polvistumaan, seisomaan tai istumaan, mikä parhaalta tuntuu ja mihin Jumala heitä kehottaa.
Muutaman lauseen rukoukset
Rukousten tulisi olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Näin mahdollisimman moni saa tilaisuuden rukoilla.Yrittäkää rajata rukouksenne muutamaan lauseeseen. Jokainen voi kuitenkin rukoilla useamman kerran. Lyhyet rukoukset pitävät rukoushetken mielenkiintoisena ja antavat Pyhälle Hengelle tilaa näyttää, mitä ja miten tulisi rukoilla. Jokaista rukousta ei tarvitse aloittaa ja lopettaa tutuilla rukousfraaseilla ”Rakas Jumala” tai ”Aamen”.
Yhteinen rukouksenne on jatkuvaa, avointa keskustelua Jumalan kanssa.
Hiljaisuus
Rukouksen johtaja ei saisi dominoida rukoushetkeä.Tavoitteena on, että kaikki rukoilisivat. Hiljaisuuden hetket ovat mahtavia, sillä ne tarjoavat Jumalalle tilaisuuden puhua sydämillemme. Antakaa Pyhän Hengen tehdä työtään, ja varatkaa aikaa jokaisen rukouksille.
Laulu
Spontaani laulu rukousten välissä voi lisätä rukoushetken kauneutta. Sopivia lauluja voi katsoa myös valmiiksi. Laulu voi olla myös hyvä siirtymävaihe yhdestä rukousaiheesta toiseen.
Rukouspyynnöt
Älkää kerätkö tai ottako ryhmältä rukouspyyntöjä. Rukoilkaa ne sen sijaan suoraan. Kun yksi rukoilee, toiset
voivat yhteisestä sopimuksesta yhtyä rukoukseen.Tässä syy: Aika! Rukousaiheista keskusteleminen vie aikaa itse
rukoukselta. Paholainen on riemuissaan, jos saa meidät vaan puhumaan ongelmista sen sijaan, että rukoilisimme
niiden takia. Ryhmän jäsenet saattavat jopa eksyä neuvomaan tai keksimään omia ratkaisujaan tilanteisiin. Voima
tulee Jumalalta! Mitä enemmän rukoilemme, sitä enemmän hänen voimaansa vapautuu.
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Päivittäinen aika
Tämä on tärkeä asia! Varmistu siitä, että sinä rukouksen johtajana vietät päivittäin aikaa Jeesuksen jalkojen
juuressa keskustellen hänen kanssaan ja tutkien hänen sanaansa. Jos pidät Jumalan tuntemista elämäsi ykkösasiana, sinulle avautuu upeiden kokemusten aarreaitta. ”Se voima, joka suuressa uskonpuhdistuksessa ravisteli maailmaa, tuli salaisesta rukouspaikasta. Siellä Herran palvelijat pyhällä rauhallisuudella asettivat jalkansa hänen lupaustensa kalliolle.” (Ellen White: Alfa ja omega, osa 7, s. 181.)
”Osana Jumalan suunnitelmasta on antaa vastauksena uskon rukoukseen sellaista,
mitä hän ei antaisi, jos emme rukoilisi. ”
(Ellen White: Alfa ja omega, osa 8, s. 39.)
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1. päivä – Hänen voimansa salaisuus
Ehdotelma yhteisen rukouksen kulusta
”Kerran, kun Jeesus oli ollut rukoilemassa, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi: ’Herra, opeta
meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan.’” (Luuk. 11:1.)
Ylistys (n. 10 min.)
• Aloittakaa rukoushetki ylistämällä Jumalaa siitä, että hän opettaa meitä rukoilemaan tehokkaammin.
• ”Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin.” (Room. 8:26.)
• Käyttäkää hetki aikaa ylistääksenne Jumalaa siitä, kuka hän on (hänen luonteensa) sekä siitä,
mitä hän tekee.
Synnintunnustus (n. 5 min.)
• Tunnustakaa puutteellinen rukouksenne ja esirukouksenne – sekä henkilökohtaisesti että kansana – ja pyytäkää Jumalan anteeksiantoa siitä, ettemme ole onnistuneet olemaan läheisessä yhteydessä häneen rukouksen ja esirukouksen kautta. ”Ja pois se minusta, että tekisin sen synnin
Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne – –.” (1. Sam. 12:23, VKR.)
• Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille elämästänne löytyvä muu synti, joka tulisi tunnustaa. Viettäkää pieni hiljainen hetki, jolloin voitte kuunnella Jumalan vastausta. Pyytäkää hänen anteeksiantoaan ja vastaanottakaa iloiten hänen armonsa.
Esirukous (n. 35 min.)
• Rukoilkaa Jumalaa antamaan meille Pyhän Henkensä opettamaan meitä rukoilemaan Jeesuksen
tavoin ja todella kantamaan rukouksessa toisia ihmisiä Herran eteen. ”Mutta Daavidin sukuun ja
Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen.” (Sak. 12:10.)
• Rukoilkaa intoa ja paloa rukoilla, näkyä siitä, kuinka paljon meidän tulee rukoilla sekä ymmärrystä siitä, kuinka paljon voimaa voimme ammentaa rukouksesta.
• Rukoilkaa, että rukouspiirejä syntyisi kaikkialle. Pyytäkää Jumalalta neuvoa siitä, miten voisitte lisätä rukousta seurakunnassanne.
• Rukoilkaa, että oppisimme pyytämään Jumalan neuvoa ennen kuin teemme suunnitelmia.
• Kaupunkimissio: Pyytäkää 630 kaupungin evankeliointihankkeissa työskenteleville seurakunnan
johtajille viisautta ja Pyhän Hengen täyteyttä, jotta he voisivat olla palvelunhaluisia johtajia, jotka
etsivät ja noudattavat Jumalan tahtoa voittaakseen runsaasti ihmisiä Kristukselle.
• Rukoilkaa adventistien ja kaikkien kristittyjen puolesta, jotta kokisimme todellisen herätyksen
ja voisimme uudistua vaelluksessamme Jumalan kanssa. Rukoilkaa, että Pyhä Henki saisi täyttää
meidät ja että tulisimme henkilökohtaisesti tuntemaan Jeesuksen Raamatun ja rukouksen kautta
ja että voisimme elää pyhää elämää. Rukoilkaa näitä asioita henkilökohtaisesti, paikallisseurakunnallenne ja pastorillenne sekä seuraaville ihmisryhmille: seurakunnan johtajille kaikilla seurakunnan tasoilla, vanhemmille, lapsille/nuorille, sinkuille, opettajille, pastoreille, terveydenhuollon työntekijöille sekä lähetystyöntekijöille.
• Kysykää Jumalalta, kenen viiden ihmisen puolesta voisitte rukoilla seuraavien kymmenen päivän
aikana ja antakaa Pyhän Hengen tuoda mieleenne ihmisiä. Kirjoittakaa heidän nimensä ja tar7
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peensa (jos se on sopivaa) kahdelle pahvikortille.Toinen korteista jää kortin kirjoittajalle ja toinen laitetaan ryhmän rukouslaatikkoon. Siitä nostetaan joka päivä kortteja, ja nostaja rukoilee
kortissa mainittujen henkilöiden puolesta.
• Rukoilkaa myös muiden sydämellänne olevien rukousaiheiden puolesta.
Kiitos (n. 10 min.)
• Iloitkaa siitä, että Jumala kuulee ja vastaa rukouksiimme. Katso Jer. 33:2, 3.
• Kiittäkää häntä siitä, että hän on vastannut rukouksiimme jo ennen kuin näemme mitään tuloksia.
Yhteislaulua
• Valitkaa aiheeseen sopivia yhteislauluja tai lauluja, jotka Jumala tuo mieleenne rukoushetken
aikana.

Ellen Whiten ajatuksia Isä meidän -rukouksesta
”Rukoilkaa te siis näin — —” (Matt. 6:9a.)
Vapahtajamme opetti Isä meidän -rukouksen kahdesti, ensin kansalle vuorisaarnassa ja joitakin kuukausia myöhemmin opetuslapsille. Opetuslapset olivat olleet vähän aikaa erossa Herrastaan, ja palatessaan he löysivät hänet syventyneenä rukoukseen. Hän ei näyttänyt huomaavan heitä vaan jatkoi ääneen rukoilemista. Vapahtajan
kasvot säteilivät taivaallista kirkkautta. Vaikutti siltä, että hän oli näkymättömän Jumalan läsnäolossa, ja hänen
sanoissaan oli elävä voima aivan kuin hän olisi keskustellut Jumalan kanssa.
Opetuslapset kuuntelivat syvästi liikuttuneina. He olivat huomanneet, kuinka usein Jeesus vietti pitkiä aikoja yksinäisyydessä rukoillen Isäänsä. Hänen päivänsä kuluivat ympärillä tungeksivien ihmisten auttamiseen
ja rabbien petollisten viisastelujen paljastamiseen. Tämä jatkuva työ uuvutti hänet usein niin täysin, että hänen
äitinsä ja veljensä, vieläpä hänen opetuslapsensa pelkäsivät hänen luhistuvan. Kun Jeesus palasi päivän raadantaa seuranneesta rukoushetkestä, opetuslapset kuitenkin huomasivat hänen kasvoillaan rauhan, ja koko hänen
olemuksensa vaikutti virkistyneeltä. Aamu toisensa jälkeen hän toi ihmisille taivaan valoa vietettyään ensin
tunteja Jumalan kanssa. Opetuslapset olivat oppineet yhdistämään Jeesuksen rukoushetket hänen sanojensa
ja tekojensa voimaan. Kun he nyt kuuntelivat hänen harrasta rukoustaan, heidät valtasi kunnioitus ja nöyryys.
Kun Jeesus lakkasi rukoilemasta, heidän oma syvä tarpeensa sai heidät huudahtamaan: ”Herra, opeta meitä rukoilemaan” (Luuk. 11:1).
Jeesus ei opettanut heille uutta rukouskaavaa. Hän toisti jo aikaisemmin opettaneensa, aivan kuin olisi halunnut sanoa: ”Teidän tulee ymmärtää se rukous, jonka olen jo teille antanut. Ette ole vielä käsittäneet sen syvällistä merkitystä.”
Vapahtaja ei kuitenkaan rajoita meitä käyttämään pelkästään kyseisiä sanoja. Ihmisenä hän esittää oman
ihannerukouksensa, jonka sanat ovat niin yksinkertaiset, että pieni lapsikin voi ne oppia. Samalla ne ovat kuitenkin niin syvälliset, etteivät suurimmatkaan ajattelijat kykene milloinkaan täysin tajuamaan niiden merkitystä. Meidät opetetaan lähestymään Jumalaa kiittäen, ilmoittamaan hänelle tarpeemme, tunnustamaan syntimme
ja tarttumaan hänen lupaamaansa armoon. – Vuorisaarna s. 77,78.
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2. päivä – Kuninkaan lapsia
Ehdotelma yhteisen rukouksen kulusta
”Isä meidän, joka olet taivaissa.” (Matt. 6:9.)
Ylistys (n. 10 min.)
• Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän on rakastava taivaallinen Isä. ”Katsokaa, kuinka suurta rakkautta
Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen – –. ” (1. Joh. 3:1.)
• Kuinka Jumala on osoittanut rakkauttaan teitä kohtaan viime aikoina? Ylistäkää häntä näistä hänen rakkauden osoituksistaan.
• Ylistäkää Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt elämässänne tänään, kuluneella viikolla jne.
Synnintunnustus (n. 5 min.)
• Tunnustakaa rakkauden puutteenne Jumalaa ja hänen lapsiaan kohtaan. Pyytäkää häntä antamaan anteeksi se, että olette epäilleet hänen rakkauttaan teitä kohtaan ja ettette ole oikeastaan
piitanneet toisten pelastuksesta.
• Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille elämästänne löytyvä muu synti, joka tulisi tunnustaa. Viettäkää pieni hiljainen hetki, jolloin voitte kuunnella Jumalan vastausta. Pyytäkää hänen anteeksiantoaan ja vastaanottakaa iloiten hänen armonsa.
Esirukous (n. 35 min.)
• Vedotkaa lupaukseen Pyhästä Hengestä. ”Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne
kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen
niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” (Luuk. 11:13.)
• Pyytäkää Jumalaa kasvattamaan teitä kuten rakastava isä, jotta voisitte kasvaa hänen kaltaisekseen.
• ”Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.” (Joh. 15:12.)
Pyytäkää Jumalaa antamaan teille rakkautensa perhettänne, seurakunnan jäseniä, vihamiehiänne, naapureitanne, ystäviänne ja kaikkia vaikutuspiirissänne olevia mahdollisia tulevia kristittyjä kohtaan. Pyytäkää erityisesti sitä, että Jumala antaisi sydämellenne huolen ihmisten pelastumisesta ja kyvyn rakastaa ihmisiä Jumalan yhteyteen.
• Rukoilkaa, että elämänne ja seurakuntanne elämä voisi osoittaa Jumalan rakkautta kaikille teitä
ympäröiville ihmisille.
• Rukoilkaa rakastavia ihmissuhteita adventistien perheisiin ja seurakuntiin. Rukoilkaa erityisesti
sitä, että lapset, nuoriso ja uudet seurakunnan jäsenet voisivat tuntea Jumalan rakkauden.
• Rukoilkaa, että osaisimme antaa elämässämme etusijan Jumalalle ja hänen työllensä.
• Kaupunkimissio: Rukoilkaa, että kaupungeissa elävät seitsemännen päivän adventistit voisivat a)
kokea uudistavaa herätystä, jotta heidän elämänsä puhuisi Jumalan rakkaudesta ja oikeamielisyydestä; b) olla aktiivisesti mukana palvelemassa ja evankelioimassa naapureitaan; c) täyttyä Pyhällä Hengellä ja sen voimalla.
• Ottakaa rukouslaatikosta kortti ja rukoilkaa kortissa olevien viiden henkilön puolesta sekä niiden viiden puolesta, jotka itse valitsitte rukouskohteiksenne näiden kymmenen rukouspäivän
ajaksi.Tehkää tämä muutaman henkilön ryhmissä. Rukoilkaa kohteillenne niitä asioita, joita löytyy Ef. 3:14–19.
• Rukoilkaa myös muiden sydämellänne olevien rukousaiheiden puolesta.
Kiitos (n. 10 min.)
• Kiittäkää Jumalaa siitä, ”te olette kaikki Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen.”
(Gal. 3:26.)
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Yhteislaulua
• Valitkaa aiheeseen sopivia yhteislauluja tai lauluja, jotka Jumala tuo mieleenne rukoushetken
aikana.

Ellen Whiten ajatuksia Isä meidän -rukouksesta
“Kun rukoilette, sanokaa näin – –.” (Luuk. 11:2.)
Jeesus opettaa meitä kutsumaan hänen Isäänsä omaksi Isäksemme. Hän ei häpeä kutsua meitä sisaruksikseen
(Hepr. 2:11). Vapahtaja on innokas ja halukas toivottamaan meidät tervetulleiksi Jumalan perheeseen. Jo ensimmäiset sanat lähestyessämme Jumalaa vakuuttavat jumalallisesta sukulaisuudestamme: ”Isä meidän”.
Tässä julistetaan ihmeellinen totuus, täynnä rohkaisua ja lohdutusta. Jumala rakastaa meitä niin kuin hän
rakastaa Poikaansa. Jeesus sanoi saman rukoillessaan viimeisen kerran opetuslastensa puolesta: Sinä olet ”rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.” (Joh. 17:23.)
Saatana väittää maailmaa omakseen ja on hallinnut sitä tyrannimaisen julmasti. Yhdellä valtavalla teolla
Jeesus on ympäröinyt tuon saman maailman rakkaudellaan ja liittänyt sen jälleen Jumalan valtaistuimeen.
Kun tämä voitto varmistettiin, kerubit, serafit ja lankeamattomien maailmojen lukemattomat asukkaat
lauloivat ylistyslauluja Jumalalle ja Karitsalle. He iloitsivat siitä, että langenneelle ihmissuvulle oli avattu tie
pelastukseen, ja maailma tultaisiin vapauttamaan synnin kirouksesta. Kuinka paljon enemmän voivatkaan iloita
ne, jotka ovat tämän hämmästyttävän rakkauden kohteina!
Miksi pelkäisimme tai olisimme epävarmoja, miksi tuntisimme itsemme orvoiksi? Jeesus tuli ihmiseksi lain
rikkojien tähden. Hän tuli meidän kaltaiseksemme, jotta meillä olisi ikuinen rauha ja varmuus pelastuksesta.
Meillä on puolustaja taivaassa. Ketään, joka ottaa hänet vastaan Vapahtajana, ei jätetä orpona kantamaan omien
syntiensä taakkaa.
”Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia – –.” ”Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä,
Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös
osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.” ”Vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että
kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on.” (1. Joh.
3:2; Room. 8:17.)
Ensimmäinen askel lähestyttäessä Jumalaa on tuntea hänen rakkautensa meitä kohtaan ja uskoa siihen (1.
Joh. 4:16). Juuri Jumalan rakkaus vetää meitä hänen puoleensa.
Jumalan rakkauden oivaltaminen saa meidät luopumaan itsekkyydestä. Kun kutsumme Jumalaa Isäksi,
myönnämme, että kaikki hänen lapsensa ovat sisaruksiamme. Olemme kaikki osa ihmiskunnan suurta kudelmaa, saman perheen jäseniä. Rukouksissamme meidän tulee muistaa yhtä hyvin lähimmäisiämme kuin itseämme. Kukaan, joka pyytää siunausta vain itselleen, ei rukoile oikeassa hengessä.
Jeesus sanoi, että iankaikkinen Jumala antaa sinulle etuoikeuden kutsua itseään Isäksi. Ymmärrätkö, mitä
kaikkea se merkitsee? Kukaan maallinen isä tai äiti ei ole koskaan vedonnut yhtä hartaasti virheen tehneeseen
lapseen kuin Luojasi vetoaa sinuun. Lämpiminkään inhimillinen myötätunto ei ole koskaan kutsunut katumatonta yhtä hellästi. Jumala on kaikkialla. Hän kuulee jokaisen sanan, jokaisen rukouksen, tuntee jokaisen surut
ja pettymykset, näkee kuinka kohtelemme isää, äitiä, sisarta, ystävää ja lähimmäistä. Hän huolehtii tarpeistamme, hänen rakkautensa ja armonsa kantavat meitä jatkuvasti.
Jos te kutsutte Jumalaa Isäksenne, myönnätte olevanne hänen lapsiaan ja alistutte hänen viisaaseen johtoonsa. Olette kuuliaisia joka asiassa, koska tiedätte, että hänen rakkautensa on muuttumaton. Hyväksytte hänen suunnitelmansa elämäänne varten. Jumalan lapsina pidätte hänen kunniaansa, hänen luonnettaan, hänen
perhettään ja hänen työtään kaikkea muuta tärkeämpänä. Ilonne on tunnustaa olevanne Isänne lapsia ja tuoda kunniaa suhteellenne häneen ja jokaiseen hänen perheensä jäseneen. Teette ilolla kaikkein vaatimattomimmankin teon, joka edistää hänen kunniaansa tai lähimmäistenne hyvinvointia.
”Joka olet taivaissa!” Hän, jota Jeesus kehottaa meitä pitämään Isänämme, ”on taivaassa. Kaiken, mitä hän
tahtoo, hän myös tekee.” (Ps. 115:3.) Voimme levätä turvallisesti hänen huomassaan ja sanoa: ”Kun pelko minut valtaa, minä turvaudun sinuun.” (Ps. 56:4.) – Vuorisaarna s. 78, 79.
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3. päivä – Nimi ylitse muiden
Ehdotelma yhteisen rukouksen kulusta
”Pyhitetty olkoon sinun nimesi.” (Matt. 6:9.)
Ylistys (n. 10 min.)
• Ylistäkää Jumalaa hänen pyhän nimensä tähden ja siitä, että se heijastaa hänen luonnettaan. ”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.” (Jes. 9:5.)
• Ylistäkää Jeesusta siitä, että hän on antanut meille vanhurskautensa, jotta voimme olla pyhiä, kuten hän on pyhä.
• Käyttäkää Psalmeja apunanne, kun etsitte ylistysaiheita siitä, kuka Jumala on ja mitä hän on tehnyt.
Synnintunnustus (n. 5 min.)
• Pyytäkää anteeksi sitä, että olette häpäisseet Jumalan nimen ajatuksissanne, sanoissanne ja
teoissanne.Tunnustakaa epäpyhyytenne ja vastaanottakaa hänen anteeksiantonsa. ”Herra Sebaot
on hänen nimensä – ja sinun lunastajasi on Israelin Pyhä – häntä kutsutaan koko maanpiirin
Jumalaksi.” (Jes. 54:5.)
• Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille elämästänne löytyvä muu synti, joka tulisi tunnustaa. Viettäkää pieni hiljainen hetki, jolloin voitte kuunnella Jumalan vastausta. Pyytäkää hänen anteeksiantoaan ja vastaanottakaa iloiten hänen armonsa.
Esirukous (n. 35 min.)
• Vedotkaa siihen lupaukseen, että ”hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.” (Matt. 3:11.)
• Rukoilkaa itsenne, paikallisseurakuntanne ja kaikkien adventistien puolesta, että a) vihaisimme
syntiä sen kaikissa muodoissa; b) pysyisimme aina kiinni Kristuksessa: ”Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli.” (1. Joh. 2:6.); ja c) kokisimme pyhityksen, jotta voisimme elää pyhää elämää: ”Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin
tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: ’Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.’”
(1. Piet. 1:15, 16.)
• Rukoilkaa, että voisimme elämämme joka alueella tuoda ilmi Jumalan nimeä. Rukoilkaa, ettemme tuottaisi hänelle häpeää.
• Rukoilkaa, että todella osaisimme tulla Jumalan eteen kunnioittaen.
• Kaupunkimissio: Rukoilkaa kaikkien niiden puolesta, jotka tekevät toimivat eri tehtävissä – raamatuntutkistelut, terveysevankeliointi, vapaaehtoistyö, avustustyö, lapsi- ja nuorisotyö, rukouspalvelu jne. – jotta heillä olisi käytössään juuri ne lahjat, joita heidän työssään tarvitaan, ja että
heidän työnsä kantaisi runsasta hedelmää.
• Rukoilkaa, että Jumala voisi auttaa meitä omaamaan hänen luonteensa.
• Rukoilkaa, että voisimme täysin vastaanottaa Kristuksen armon ja vanhuskauden.
• Ottakaa kortti rukouslaatikosta ja lukekaa siinä olevat pyynnöt samoin kuin omalla kortillanne
olevat pyynnöt. Pyytäkää sitten Jumalaa näyttämään teille, minkä raamatunkohdan mukaan voitte rukoilla näitten ihmisten puolesta.Teille voi tulla mieleen yksi tai useampikin raamatunpaikka. Kirjatkaa raamatunkohdat kortteihin ja rukoilkaa niiden mukaan kyseisten ihmisten puolesta.
• Rukoilkaa myös muiden sydämellänne olevien rukousaiheiden puolesta.
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Kiitos (n. 10 min.)
• Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän mahdollistaa meille pyhän elämän, joka oikealla tavalla edustaa
häntä maailmalle.
• Uskossa kiittäkää häntä niistä ihmeistä, joita hän valmistaa vastauksina rukouksiinne.
Yhteislaulua
• Valitkaa aiheeseen sopivia yhteislauluja tai lauluja, jotka Jumala tuo mieleenne rukoushetken
aikana.

Ellen Whiten ajatuksia Isä meidän -rukouksesta
”Pyhitetty olkoon sinun nimesi.” (Matt. 6:9.)
Herran nimen pyhittäminen tarkoittaa, että puhuessamme Kaikkivaltiaasta käytämme kunnioitettavaa kieltä.
”Pyhä ja peljättävä on hänen nimensä.” (Ps. 111:9 VKR.) Meidän ei milloinkaan pidä lausua kevytmielisesti Jumalasta käytettyjä nimiä. Rukouksessa astumme Korkeimman vastaanottosaliin, ja meidän on tultava hänen
eteensä pyhän kunnioituksen vallassa. Enkelit peittävät kasvonsa hänen läheisyydessään. Kerubit ja loistavat,
pyhät serafit lähestyvät hänen valtaistuintaan juhlallisen kunnioittavasti. Kuinka paljon tärkeämpää onkaan,
että me, rajalliset, syntiset olennot lähestymme Herraa, meidän Luojaamme, kunnioittavasti!
Herran nimen pyhittäminen merkitsee vielä paljon enemmän. Voimme Kristuksen ajan juutalaisten tavoin
osoittaa mitä suurinta ulkonaista kunnioitusta Jumalaa kohtaan ja samalla kuitenkin jatkuvasti häpäistä hänen
nimeään. Herra on ”laupias – – kärsivällinen, ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Hän on armollinen tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit – –.” (2. Moos. 34:6, 7.) Kristuksen seurakunnasta on kirjoitettu: ”Häntä kutsutaan tällä nimellä: ’Herra on meidän vanhurskautemme’.” (Jer. 33:16.) Tämä
nimi kuuluu jokaiselle Kristuksen seuraajalle. Se on Jumalan lapsen perintö. Perhettä kutsutaan isän nimellä.
Profeetta Jeremia rukoili Israelin suuren ahdistuksen ja koettelemuksen aikana: ” – – me olemme otetut sinun
nimiisi; älä meitä jätä.” (Jer. 14:9 VKR.)
Tuota nimeä pyhittävät taivaan enkelit ja lankeamattomien maailmojen asukkaat. Kun rukoilet: ”Pyhitetty olkoon sinun nimesi”, pyydät, että se pyhitettäisiin tässä maailmassa, sinussa. Jumala on tunnustanut sinut
lapsekseen ihmisten ja enkelien edessä. Rukoile, ettet tuottaisi häpeää jalolle nimelle, ”joka on lausuttu teidän
ylitsenne” (Jaak. 2:7). Jumala lähettää sinut maailmaan omana edustajanaan. Elämäsi jokaisen teon tulee ilmentää Jumalan nimeä. Tämä pyyntö kutsuu sinut vastaanottamaan hänen luonteensa. Et voi pyhittää hänen nimeään etkä edustaa häntä maailmassa, jos elämäsi ja luonteesi eivät heijasta Jumalan elämää ja luonnetta. Tämän
voit tehdä ainoastaan ottamalla vastaan Kristuksen armon ja vanhurskauden. – Vuorisaarna s. 79, 80.
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4. päivä – Valtakunnan työ ensin
Ehdotelma yhteisen rukouksen kulusta
”Tulkoon sinun valtakuntasi.” (Matt. 6:10.)
Ylistys (n. 10 min.)
• ”Minä tulen pian.” (Ilm. 22:7.) Ylistäkää Jumalaa niistä monista hyvistä asioista, joita näette hänen
tekevän seurakunnassaan parhaillaan valmistaakseen meitä ja maailmaa hänen pikaista paluutaan varten.
• Ylistäkää Jumalaa siitä, kuka hän on ja mitä hän on tehnyt elämässänne tänään, kuluneella viikolla jne.
Synnintunnustus (n. 5 min.)
• Pyytäkää anteeksi sitä, että liian usein Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautensa ei ole ollut elämämme ykkösasia, vaikka tiedämmekin, miten pian Jeesus on tulossa takaisin. (Katso Matt.
6:33 ja 3:2.)
• Pyytäkää Jumalaa näyttämään teille elämästänne löytyvä muu synti, joka tulisi tunnustaa. Viettäkää pieni hiljainen hetki, jolloin voitte kuunnella Jumalan vastausta. Pyytäkää hänen anteeksiantoaan ja vastaanottakaa iloiten hänen armonsa.
Esirukous (n. 35 min.)
• Anokaa Pyhää Henkeä antamaan meille voimaa todistaa Kristuksesta. ”Mutta te saatte voiman,
kun Pyhä Henki tulee teihin ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” (Ap. t. 1:8.)
• Anokaa itsellenne ja jokaiselle adventistille syvää rakkautta syntisiä kohtaan, mikä johtaa aktiiviseen, innokkaaseen ja säännölliseen Jeesuksesta todistamiseen.
• Rukoilkaa, että seurakunnan jäsenet eivät olisi omassa hengellisessä kasvussaan pastoristaan
riippuvaisia ja odottaisi hänen tekevän ja johtavan kaikkea evankeliointia ja muuta seurakunnasta ulospäin suuntautuvaa palvelutoimintaa.
• Rukoilkaa erityisesti paikallisten ja maailmanlaajuisten evankelioimis- ja lähetystyöponnistusten
puolesta:
• viisaat, Hengen johtamat suunnitelmat
• paikallisseurakuntien ponnistukset
• terveysevankelioimistyö
• tehokkaat, Hengen johtamat ohjelmat
• seurakunnan evankelioimisjärjestöt
• evankelioimistyölle tukea antavat työmuodot
• kaupunkimissiot
• Rukoilkaa, että seurakunnassa voisi vallita sellainen kasvurytmi, joka toisi kaikki jäsenet mukaan
evankeliointiin, ulospäin suuntautuvaan palvelutoimintaan ja opetuslapseuttamiseen.
• Kaupunkimissio: Rukoilkaa, että yli 250 viime vuonna New Yorkin kansainvälisessä kenttäkoulussa koulutuksen saanutta henkilöä voisivat olla voimallisia evankelioimis- ja palvelutoiminnan
johtajia omilla kotipaikkakunnillaan.
• Rukoilkaa, että Jumala johtaisi maailman tapahtumia niin, että jokaisella yksilöllä olisi mahdollisuus kuulla Jeesuksesta, jotta Jumala saa työnsä päätökseen ja Jeesuksen toinen tuleminen voisi
pian olla totta! Rukoilkaa erityisesti paikallisen yhteisönne puolesta.
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• Yhdessä toisten kanssa rukoilkaa niiden viiden ihmisen puolesta, jotka valitsitte aiemmin sekä
saamallanne kortilla olevien viiden ihmisen puolesta. Rukoilkaa kortteihin merkittyihin raamatunkohtiin nojautuen, ja jos Jumala tuo mieleenne jonkin muun raamatunpaikan, rukoilkaa siihenkin nojautuen.
• Rukoilkaa myös muiden sydämellänne olevien rukousaiheiden puolesta.
Kiitos (n. 10 min.)
• ”Herra pelastaa vastedeskin minut kaikesta pahasta ja vie minut turvaan taivaalliseen valtakuntaansa. Hänen kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.” (2.Tim. 4:18.)
• Uskossa kiittäkää häntä niistä ihmeistä, joita hän valmistaa vastauksina rukouksiinne.
Yhteislaulua
• Valitkaa aiheeseen sopivia yhteislauluja tai lauluja, jotka Jumala tuo mieleenne rukoushetken
aikana.

Ellen Whiten ajatuksia Isä meidän -rukouksesta
”Tulkoon sinun valtakuntasi.” (Matt. 6:10.)
Jumala on Isämme, joka rakastaa meitä ja huolehtii meistä, koska olemme hänen lapsiaan. Hän on myös maailmankaikkeuden suuri kuningas. Hänen valtakuntansa mielenkiinnon kohteet ovat myös meidän huomiomme
kohteina. Meidän on toimittava sen rakentamiseksi.
Kristuksen opetuslapset odottivat hänen kirkkautensa valtakunnan välitöntä ilmestymistä. Opettaessaan
heille tämän rukouksen Jeesus kuitenkin osoitti, ettei sitä perustettaisi vielä silloin. Heidän oli rukoiltava, että
niin tapahtuisi. Tämä rukous oli kuitenkin myös lupaus. Vaikka opetuslapset eivät näkisikään valtakunnan tuloa
omana aikanaan, Jeesuksen kehotus rukoilla sen tulon puolesta todisti, että Jumalan sopivaksi katsomana aikana valtakunta varmasti tulisi.
Jumalan armon valtakuntaa pystytetään nyt, kun syntisiä ja kapinallisia alistuu päivittäin hänen rakkautensa vallan alle. Kirkkauden valtakunta perustetaan lopullisesti kuitenkin vasta sitten, kun Jeesus saapuu toisen
kerran tähän maailmaan. ”Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman
pyhien kansalle.” (Dan. 7:27.) He perivät valtakunnan, joka on ollut heille valmiina maailman luomisesta asti
(Matt. 25:34). Kristus käyttää suurta voimaansa ja ryhtyy hallitsemaan.
Taivaan portit avataan jälleen, ja Vapahtajamme ilmestyy kuninkaiden Kuninkaana ja herrojen Herrana pyhiensä kanssa, joiden luku on kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat. Immanuel ”on
oleva koko maanpiirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa – –.” (Sak. 14:9.)
”Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala
itse on heidän luonaan – –.” (Ilm. 21:3.)
Ennen tuota tulemista täytyy evankeliumi viedä koko maailmaan: ”Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.” (Matt. 24:14.) Jeesuksen valtakunta ei tule ennen kuin hyvät uutiset hänen armostaan on viety kaikkialle. Kun annamme itsemme Jumalalle
ja voitamme muita hänelle, joudutamme hänen valtakuntansa tuloa. Vain ne, jotka sanovat: ”Tässä olen, lähetä minut” (Jes. 6:8), voivat vilpittömästi rukoilla: ”Tulkoon sinun valtakuntasi.” He sitoutuvat palvelemaan Jumalaa avatakseen sokeita silmiä ja johtaakseen muita pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan luo saamaan
synnit anteeksi ja perintöosan pyhien joukossa (Ap. t. 26:18). – Vuorisaarna s. 80, 81.
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5. päivä – Jeesuksen kanssa samaa matkaa
Ehdotelma yhteisen rukouksen kulusta
”Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matt. 6:10.)
Ylistys (n. 10 min.)
• Ylistäkää Jumalaa siitä, että ”Jumalan tahto on, että te pyhitytte”. (1.Tess. 4:3a.)
• Miten olette nähneet Jumalan toimivan muutaman viime päivän aikana? Ylistäkää häntä siitä,
mitä hän tekee ja siitä, miten olette nähneet Jumalan kansan toteuttavan hänen tahtoaan.
• Ylistäkää Jumalaa hänen luonteensa tähden.Täyttäkää seuraava lause: ”Me ylistämme sinua, Jumala, koska olet ___________________________!”
Synnintunnustus (n. 5 min.)
• Pyytäkää Jumalaa paljastamaan teille, missä kohtaa ette ole iloiten tehneet hänen tahtoaan. ”Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni.” (Ps. 40:9.)
• Ottakaa aikaa siihen, että Jumala näyttäisi teille, onko elämässänne jotakin, mitä pitäisi muuttaa.
Tunnustakaa hiljaa syntinne ja vastaanottakaa hänen anteeksiantonsa.
• Pyytäkää yhdessä Jumalan anteeksiantoa niille asioille, joissa emme hänen kansanaan noudata
hänen tahtoaan. Rukoilkaa puhdistamista ja muutosta. (Muistakaa olla rakastavia.Tämä on katumuksen hetki, ei valittamisen.)
Esirukous (n. 35 min.)
• Anokaa Pyhää Henkeä. ”Sinä olet minun Jumalani – opeta minua täyttämään tahtosi! Sinun hyvä
henkesi johdattakoon minua tasaista tietä.” (Ps. 143:10.)
• Pyytäkää Jumalaa muuttamaan ajatuksemme niin, että tulemme tuntemaan hänen tahtonsa. Katso Room. 12:2.
• Rukoilkaa nöyryyttä tuntea ja hyväksyä Jumalan tahto elämämme jokaisella osa-alueella, ettemme vastustaisi hänen tahtoaan.
• Rukoilkaa voimaa jatkaa Jumalan tahdon mukaista vaellusta, vaikka se olisikin vaikeaa. ”Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte osaksenne
sen, minkä hän on luvannut.” (Hepr. 10:36.)
• Rukoilkaa, että seurakuntamme jokainen jäsen (niin paikallisseurakunnan kuin maailmanlaajuisen seurakunnan) oppisi tietämään ja ymmärtämään, mikä hänen tehtävänsä Jumalan työssä on
ja kuinka hän voi tehdä sitä tehokkaasti.
• Rukoilkaa seurakuntanne pastorin, vanhinten ja kaikkien adventistijohtajien puolesta, että he
viettäisivät paljon aikaa Jeesuksen kanssa oppien tuntemaan hänen tahtoaan seurakuntamme
suhteen ja kuinka se toteutetaan.
• Rukoilkaa, että pahan valta maailmassa loppuisi, että synti tuhottaisiin ikuisiksi ajoiksi, ja että
vanhurskauden valtakunta voitaisiin perustaa.
• Kaupunkimissio: Rukoilkaa, että Paholaisen linnakkeet murtuisivat, jotta niissä 630 kaupungissa,
joissa työtä tehdään, voisivat ovet olla avoimina evankeliumille.
• Esirukoilkaa niiden viiden ihmisen puolesta, jotka olette valinneet kohteiksenne näiden kymmenen päivän ajaksi. Valitkaa myös kortti rukouslaatikosta ja rukoilkaa kortilla olevien viiden
muun henkilön puolesta.
• Rukoilkaa myös muiden sydämellänne olevien rukousaiheiden puolesta.
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Kiitos (n. 10 min.)
• ”Kiittäkää kaikesta.Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta.” (1.Tess. 5:18.) Kiittäkää Jumalaa tietyistä asioista elämässänne, erityisesti haasteista, joita parhaillaan kohtaatte.
• Uskossa kiittäkää häntä niistä ihmeistä, joita hän valmistaa vastauksina rukouksiinne.
Yhteislaulua
• Valitkaa aiheeseen sopivia yhteislauluja tai lauluja, jotka Jumala tuo mieleenne rukoushetken
aikana.

Ellen Whiten ajatuksia Isä meidän -rukouksesta
”Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matt. 6:10.)
Jumalan tahto on ilmaistu hänen pyhässä laissaan, ja sen periaatteet ovat taivaan periaatteita. Jumalan tahdon
tunteminen on korkeinta tietoa, minkä taivaan enkelit voivat saavuttaa. Hänen tahtonsa toteuttaminen on korkeinta palvelua, johon he voivat omistautua.
Taivaassa palveleminen ei kuitenkaan ole lakihenkistä. Kun Saatana kapinoi Jumalan lakia vastaan, ajatus
lain olemassaolosta tuli enkeleille lähes yllätyksenä. Enkelit suhtautuvat palvelutehtäväänsä kuin lapset, eivät
kuten palvelijat. Heidän ja Luojan välillä vallitsee täydellinen yksimielisyys. Kuuliaisuus ei tunnu heistä raadannalta. Rakkaus Jumalaan tekee heidän palvelunsa pelkäksi iloksi. Jokainen, jossa asuu Kristus, kirkkauden toivo,
sanoo: ”Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni.” (Ps. 40:9.)
Pyyntö ”Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa” on rukous, että pahan valta
maailmassa päättyisi, synti tuhottaisiin lopullisesti ja vanhurskauden valtakunta perustettaisiin. Silloin Jumalan
hyvä tahto toteutuu lopullisesti myös maan päällä niin kuin taivaassakin. Silloin Jumala tekee täydellisiksi ne
teot, jotka todistavat uskosta. – Vuorisaarna s. 81, 82.
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6. päivä – Täytetty ääriään myöten, jopa ylitsevuotavasti
Ehdotelma yhteisen rukouksen kulusta
”Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.” (Matt. 6:11.)
Ylistys (n. 10 min.)
• Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän täyttää kaikki tarpeenne. ”Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon.” (2. Piet. 1:3.)
• Kuinka Jumala on huolehtinut tarpeistanne viime aikoina? Ylistäkää häntä niistä erityisistä tavoista, joilla hän on huolehtinut niin fyysisistä, henkisistä, hengellisistä kuin sosiaalisistakin tarpeistanne tänään, kuluneella viikolla jne.
Synnintunnustus (n. 5 min.)
• Luotatteko siihen, että Jumala huolehtii jokaisesta elämänne osa-alueesta? Antakaa Jumalan
koetella sydäntänne ja paljastaa teille sieltä asioita, joita ette ehkä itse ole huomanneet.Tunnustakaa sitten syntinne ja vastaanottakaa hänen anteeksiantonsa.
• Oletteko kitsastelematta jakaneet tarpeessa olevien ihmisten kanssa niitä lahjoja ja resursseja,
joita Jumala on teille antanut – aikaa, rahaa, kykyjä jne.? Jos ette, pyytäkää Jumalaa osoittamaan
teille, kuinka voisitte korjata asian. Pyytääkö Jumala teitä antamaan itsenne jollakin tavoin niiden
käyttöön, joilla on suuria tarpeita?
Esirukous (n. 35 min.)
• Vedotkaa lupaukseen Pyhästä Hengestä, joka antaa meille elämän Jumalan sanan kautta. ”Katso,
minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne.” (Sananl. 1:23, VKR.)
• Rukoilkaa, että seitsemännen päivän adventistit voisivat olla ”sanan kansaa”, jotka tutkivat Raamattua (ja profetian hengen kirjoituksia) ja myös toteuttavat käytännössä niitä asioita, joita Jumala heille opettaa. ”Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän.” (Joh. 6:27.)
• Esirukoilkaa niiden ympäri maailmaa olevien miljoonien puolesta, jotka elävät sekä fyysisessä että hengellisessä nälässä, että heidät ravittaisiin. Rukoilkaa adventtikirkon avustusjärjestöjen
(ADRA, ADA jne.) ja niissä työskentelevien ihmisten puolesta, jotta he saisivat käyttöönsä kaikki
tarvittavat resurssit ihmisten auttamiseksi.
• Rukoilkaa, että me henkilökohtaisesti, paikallisseurakunnan tasolla ja maailmanlaajuisena seurakuntana osaisimme vastata ympärillämme olevien köyhien ja puutteenalaisten tarpeisiin. Rukoilkaa, että meistä tulisi sydämeltämme palveluhenkisiä.
• Kaupunkimissio: Rukoilkaa, että New Yorkissa aloitettu työ saisi jatkua ja tuottaa runsaan sadon,
ja että tästä alkaisi kaupunkeihin luvattu suuri herätys. (Katso White: Medical Ministry, s. 304 ja
White: Kristuksen vertaukset, s. 97–98.)
• Rukoilkaa, että adventistikoulut ja niissä annettu opetus ja kasvatus voisivat olla kaikkea sitä,
mitä Jumala haluaa niiden olevan. Rukoilkaa erityisesti sitä, että kaikki opettajat voisivat tuntea
Jumalan henkilökohtaisesti, jotta he voivat antaa oppilaille ”elämän leipää”. Rukoilkaa erityisesti
oman alueenne/maanne adventistikoulujen puolesta.
• Rukoilkaa pareittain omien viiden esirukouskohteenanne olevan ihmisen puolesta sekä rukouslaatikosta nostetussa kortissa mainittujen viiden ihmisen puolesta, että heistä tulisi innokkaita
Raamatun tutkijoita, jotka rakastuvat Jeesukseen.
• Mitä tarvitsette tänään? Pyytäkää sitä Jumalalta ja kiittäkää häntä siitä, että hän antaa sen teille.
• Rukoilkaa muiden sydämellänne olevien rukousaiheiden puolesta.
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Kiitos (n. 10 min.)
• Kiittäkää Jumalaa siitä, että Jeesus on ”elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.” (Joh. 6:35.)
• Uskossa kiittäkää häntä niistä ihmeistä, joita hän tekee vastauksena rukouksiinne.
Yhteislaulua
• Valitkaa aiheeseen sopivia yhteislauluja tai lauluja, jotka Jumala tuo mieleenne rukoushetken
aikana.

Ellen Whiten ajatuksia Isä meidän -rukouksesta
”Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.” (Matt. 6:11.)
Jeesuksen opettaman rukouksen alkuosa liittyy Jumalan nimeen, hänen valtakuntaansa ja tahtoonsa. Siihen,
että hänen nimeään kunnioitettaisiin, hänen valtakuntansa perustettaisiin ja hänen tahtonsa tapahtuisi. Kun
olet asettanut Jumalan palvelemisen ensimmäiseksi, voit luottaen pyytää, että omat tarpeesi täytettäisiin. Jos
olet kieltänyt oman minän ja jättänyt itsesi Kristukselle, olet Jumalan perheen jäsen, ja kaikki Isän kodissa on
sinun. Kaikki Jumalan aarteet ovat sinua varten niin tässä maailmassa kuin tulevassakin. Enkelien palvelutoiminta, Pyhän Hengen lahja, Jumalan palvelijoiden työ – kaikki on sinua varten. Maailma ja kaikki, mitä siinä
on, kuuluu sinulle, mikäli se edistää parastasi. Vieläpä jumalattomien vihamielisyyskin tulee osoittautumaan
siunaukseksi, sillä se kasvattaa sinua taivasta varten. Jos ”te olette Kristuksen”, ”kaikkihan on teidän” (1. Kor.
3:23,21).
Vielä nyt olet kuitenkin kuin lapsi, joka ei ole saanut hallintavaltaa perintöönsä. Jumala ei vielä anna sinulle arvokasta omaisuuttasi, jottei Saatana ovelilla juonillaan pettäisi sinua, niin kuin hän petti ensimmäisen ihmisparin Eedenissä. Kristus huolehtii siitä puolestasi pitäen sen pois ryöstäjän ulottuvilta. Lapsen tavoin saat
päivittäin mitä tarvitset. Joka päivä sinun tulee rukoilla: ”Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.”
Älä pelkää, jos sinulla ei ole riittävästi huomiseksi. Voit luottaa Jumalan lupaukseen: ”Saat asua maassasi, turvallisilla laidunmailla.” (Ps. 37:3.) Daavid sanoo: ”Olen elänyt pitkän elämän, nuoruudesta vanhuuteen saakka.
Koskaan en ole nähnyt vanhurskasta hylättynä enkä hänen lapsiaan kerjäämässä leipää.” (Jae 25.) Jumala, joka
lähetti kaarneet elättämään Eliaa Keritin purolla, ei kulje ohi yhdenkään uskollisen, itsensä uhraavan lapsensa. Siitä, joka vaeltaa oikeamielisesti, on kirjoitettu: ”Leipää hän saa riittämiin, eikä hänen juomavesi ehdy.” (Jes.
33:16.) ”He eivät kärsi puutetta kovinakaan aikoina, nälän päivinä heillä on kyllin syötävää.” (Ps. 37:19.) ”Kun
hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän
ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muutakin?” (Room. 8:32.) Hän, joka kevensi leskeksi jääneen äitinsä huolia ja murheita sekä auttoi häntä huolehtimaan perheestään Nasaretissa, tuntee myötätuntoa jokaista
äitiä kohtaan, joka ponnistelee ruokkiakseen lapsensa. Hän, joka sääli kansanjoukkoja, jotka ”olivat näännyksissä ja heitteillä” (Matt. 9:36), tuntee yhä sääliä kärsiviä köyhiä kohtaan. Hänen kätensä ojentuu siunaamaan heitä. Opettamassaan rukouksessa hän kehottaa meitä muistamaan köyhiä.
Kun rukoilemme: ”Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme”, rukoilemme myös muiden emmekä vain itsemme puolesta. Lisäksi myönnämme että se, minkä saamme Jumalalta, ei kuulu ainoastaan meille. Jumala antaa luottaen, että ruokimme nälkäisiä. Hyvyydessään hän on varautunut pitämään huolta köyhistä (Ps.
68:11). Hän sanoo: ”Kun järjestät päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita. – – Kun sinä järjestät pidot, kutsu köyhiä ja raajarikkoja, rampoja ja sokeita. Autuas olet, kun aika
tulee, sillä he eivät pysty palkitsemaan sinua. Sinä saat palkkasi silloin, kun vanhurskaat herätetään kuolleista.”
(Luuk. 14:12–14.)
”Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja
voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.” (2. Kor. 9:8.) ”Joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti
kylvää, se runsaasti niittää.” (Jae 6.)
Rukous jokapäiväisen leivän saamiseksi ei koske ainoastaan kehon ylläpitoon tarvittavaa ravintoa vaan
myös hengellistä leipää, joka ravitsee ikuista elämää varten. Jeesus kehottaa: ”Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa,
vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän.” (Joh. 6:27.) Hän sanoo: ”Minä olen tämä elävä leipä, joka
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on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.” (Jae 51.) Vapahtajamme on elämän leipä. Katsomalla
hänen rakkauttaan ja vastaanottamalla sen me syömme taivaasta tullutta leipää.
Jumalan sanan kautta otamme vastaan Jeesuksen, ja Pyhä Henki annetaan, jotta ymmärtäisimme Raamatun
ja sen totuudet painautuisivat sisimpäämme. Lukiessamme Raamattua meidän tulee päivittäin rukoilla, että Jumala lähettäisi Henkensä kertomaan meille juuri sen asian, joka sinä päivänä voi vahvistaa meitä.
Opettaessaan meitä pyytämään joka päivä, mitä ajallisesti ja hengellisesti tarvitsemme, Jumalalla on parhaaksemme tehty suunnitelma. Hän haluaa meidän ymmärtävän, että olemme jatkuvasti riippuvaisia hänen
huolenpidostaan, sillä hän tahtoo meidän olevan yhteydessä häneen. Seurustellessamme Jeesuksen kanssa, rukoillessamme ja tutkiessamme hänen sanansa suuria ja kallisarvoisia totuuksia nälkäinen sisimpämme ravitaan.
Janoisten tavoin virkistymme elämän lähteellä. – Vuorisaarna s. 82–84.
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7. päivä – Puhtaat kädet, puhdas sydän
Ehdotelma yhteisen rukouksen kulusta
”Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat
meille velassa.” (Matt. 6:12.)
Ylistys (n. 10 min.)
• Ylistäkää Jumalaa siitä, että anteeksiantavaisuus kuuluu hänen luonteensa ytimeen. (Katso         
2. Moos. 34:6, 7.)
• ”Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi.” (Ps. 86:5.)
• Missä ja miten olette nähneet Jumalan toimivan tänään? Ylistäkää häntä siitä, mitä hän tekee parhaillaan.
Synnintunnustus (n. 5 min.)
• Viettäkää pieni hetki henkilökohtaisessa rukouksessa, jossa voitte kysyä Jumalalta, onko välillänne jotakin, joka erottaa teidät toisistanne. Kun Jumala osoittaa synnin, vedotkaa hänen anteeksiantoonsa (1. Joh. 1:9).
• Onko elämässänne jokin osa-alue, joka on toiminut Paholaisen linnakkeena? Jos näin on ollut,
avatkaa Raamatusta Ps. 51 ja lukekaa se läpi hiljaa mielessänne katuen ja rukoillen, että Jumala
antaisi teille voiton kyseisestä synnistä.
• Pyytäkää hiljaa mielessänne anteeksi sitä, ettette ole olleet halukkaita antamaan toisille anteeksi.
• Onko elämässänne joku, jolle teidän tulisi antaa anteeksi? Pyytäkää anteeksi omaa anteeksiantamatonta asennettanne ja kuunnelkaa, miten Jumala haluaa teidän toimivan asiassa, jotta suhteet
korjaantuisivat. Kirjoittakaa ylös, mitä Jumala pyytää teitä tekemään.
Esirukous (n. 35 min.)
• Vedotkaa lupaukseen Pyhästä Hengestä, joka on luvattu lähettää katumuksen vanavesissä.
”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin
anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä – keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”
(Ap. t. 2:38, 39.)
• Rukoilkaa veljellistä ystävällisyyttä kaikkiin ihmissuhteisiinne. ”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi
Kristuksen tähden.” (Ef. 4:32.)
• Pyytäkää Jumalalta sovintoa, parantumista ja yksimielisyyttä kaikkiin rikkoutuneisiin ihmissuhteisiin, joihin kuuluvat a) vanhempien, lasten ja muiden perheenjäsenten väliset suhteet, b) ystävien väliset suhteet niin seurakunnan jäsenten välillä kuin niiden kanssa, jotka eivät vielä tunne
Jeesusta sekä c) suhteet seurakunnan johtajiin ja maallikkotyöntekijöihin.
• Rukoilkaa, että yksimielisyys seurakunnassa pohjautuisi Jumalan sanalle.
• Rukoilkaa, että yksimielisyys olisi kaikkien organisaatiotasojemme, koulujemme, evankelioimisja palvelutoimintahankkeidemme sekä seurakuntiemme ominaispiirre. Rukoilkaa erityisesti, että
kotiseurakuntanne voisi olla yksimielinen. Rukoilkaa Jeesuksen rukous, joka löytyy Johanneksen
evankeliumin luvusta 17, erityisesti jakeet 21 ja 22.
• Kaupunkimissio: Rukoilkaa, että Jumala valmistaisi ihmisten sydämiä ja vetäisi niitä puoleensa.
Rukoilkaa, että ennakkoluulot adventisteja kohtaan 630 nimikkokaupungissa murtuisivat, ja että
adventistit voisivat osoittaa Jumalan rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.
• Etsikää parit tai muodostakaa muutaman hengen ryhmiä, joissa rukoilette omien viiden esiru20
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kouskohteenanne olevan ihmisen puolesta sekä nostamallanne kortilla olevien viiden ihmisen
puolesta. Rukoilkaa heille Jumalan lupausten täyttymystä. Rukoilkaa erityisesti, että he voisivat
kokea anteeksiannon ja itse antaa anteeksi.
• Rukoilkaa muiden sydämellänne olevien rukousaiheiden puolesta.
Kiitos (n. 10 min.)
• Kiittäkää Jumalaa hänen anteeksiannon lahjastaan. ”Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas
hän siirtää meidän syntimme.” (Ps. 103:12.)
• Kiittäkää Jumalaa niistä tavoista, joilla hän toimii vastatakseen rukouksiinne.
Yhteislaulua
• Valitkaa aiheeseen sopivia yhteislauluja tai lauluja, jotka Jumala tuo mieleenne rukoushetken
aikana.

Ellen Whiten ajatuksia Isä meidän -rukouksesta
”Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille
velassa.” (Luuk. 4:11.)
Jeesus opettaa, että saamme Jumalalta anteeksi vain, jos annamme anteeksi toisille. Jumalan rakkaus vetää meitä hänen luokseen, mutta se ei voi koskettaa meitä sytyttämättä meissä rakkautta toisia kohtaan.
Päätettyään Herran rukouksen Jeesus jatkoi: ”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.” Anteeksiantamaton ihminen tukkii sen ainoan kanavan, jonka kautta hän saa
Jumalan armon. Ei pidä ajatella, että jos meitä loukanneet eivät tunnusta vääryyttään, voimme olla antamatta
heille anteeksi. Heidän velvollisuutensa on epäilemättä nöyryyttää sydämensä katumalla ja tunnustamalla virheensä, mutta meidän on osoitettava myötätuntoa heitä kohtaan, tunnustivatpa he virheensä tai eivät. Haavoittivatpa he meitä miten kipeästi tahansa, meidän ei tule helliä itsesääliä eikä murehtia kärsimäämme loukkausta. Samoin kuin toivomme saavamme anteeksi rikkomuksemme Jumalaa kohtaan, samoin meidän tulee antaa
anteeksi niille, jotka ovat tehneet pahaa meille.
Anteeksianto merkitsee enemmän kuin monet luulevat. Luvatessaan, että ”hänen anteeksiantonsa on runsas”, Jumala lisää aivan kuin lupaus ylittäisi ymmärryksemme: ”Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne
eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.” (Jes.
55:7–9.) Jumalan anteeksianto ei ole pelkkä oikeudellinen toimenpide, jolla meidät vapautetaan tuomiosta.
Se ei merkitse ainoastaan synnin anteeksi saamista vaan vapautusta synnin vallasta. Pelastavan rakkauden virta muuttaa sydämen. Daavid ymmärsi anteeksiannon todellisen luonteen kun hän rukoili: ”Jumala, luo minuun
puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki.” (Ps. 51:12.) Hän sanoo myös: ”Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme.” (Ps. 103:12.)
Jumala antoi itsensä Kristuksessa syntiemme tähden. Hän kärsi julman ristinkuoleman, kantoi puolestamme syyllisyyden taakan, ”syytön syyllisten puolesta” (1. Piet. 3:18), osoittaakseen meille rakkautensa ja vetääkseen meidät luokseen. Hän sanoo: ”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.” (Ef. 4:32.) Anna Jeesuksessa löytyvän
jumalallisen elämän asua itsessäsi ja ilmaista taivaasta lähtöisin olevaa rakkautta kauttasi. Se herättää toivottomassa toivoa ja antaa taivaan rauhan synnin särkemälle. Tullessamme Jumalan luo meille asetetaan yksi ehto:
kun olemme vastaanottaneet hänen armonsa, meidän tulee puolestamme suostua ilmaisemaan hänen armoaan
toisille.
Jotta voimme vastaanottaa ja välittää Jumalan anteeksiantavaa rakkautta, meidän on ehdottomasti tunnettava ja uskottava se rakkaus, joka hänellä on meitä kohtaan (1. Joh. 4:16). Saatana yrittää kaikin harhaanjohtavin keinoin pimittää meiltä tuon rakkauden. Hän saa meidät ajattelemaan, että virheemme ja rikkomuksemme
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ovat niin vakavia, ettei Herra kuule rukouksiamme eikä siunaa ja pelasta meitä. Näemme itsessämme ainoastaan heikkoutta, emme mitään mikä suosittaisi meitä Jumalalle. Saatana sanoo, ettei kannata yrittää: emme voi
korjata luonteemme virheitä. Kun yritämme tulla Jumalan luo, vihollinen kuiskaa: ”Ei kannata rukoilla. Etkö
muka tehnyt väärin? Etkö ole vastoin omaatuntoasi tehnyt syntiä Jumalaa vastaan?” Voimme kuitenkin sanoa viholliselle: ”Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” (1. Joh. 1:7.) Juuri silloin, kun
meistä tuntuu, että olemme tehneet syntiä emmekä pysty rukoilemaan, meidän on rukoiltava. Olemme ehkä
häpeissämme ja syvästi nöyryytettyjä, mutta meidän tulee rukoilla ja uskoa. ”Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin.” (1. Tim.
1:15.) Emme saa anteeksiantoa, sovitusta Jumalan kanssa palkintona omista töistämme. Sitä ei anneta siksi, että
syntiset olisivat sen ansainneet. Saamme sen lahjana Kristuksen tahrattoman vanhurskauden perusteella.
Meidän ei tule yrittää vähentää syyllisyyttämme puolustelemalla syntiä. On hyväksyttävä Jumalan sitä koskeva arvio, ja se on todella kova. Vain Golgata voi paljastaa synnin suunnattoman kauheuden. Jos joutuisimme
kantamaan oman syyllisyytemme, se murskaisi meidät. Hän, joka on synnitön, otti kuitenkin meidän paikkamme. Hän on sovittanut rikoksemme, vaikkemme sitä ansaitsekaan. ”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”
(1. Joh. 1:9.) Mikä ihana asia! Oman lakinsa edessä Jumala on vanhurskas, ja samalla hän vanhurskauttaa jokaisen, joka uskoo Jeesukseen. ”Jumala, onko sinun vertaistasi! Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias.” (Miika 7:18.) – Vuorisaarna s.

84–86.
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8. päivä – Voitto Jeesuksessa
Ehdotelma yhteisen rukouksen kulusta
”Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.” (Matt. 6:13.)
Ylistys (n. 10 min.)
• Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän on vihollista voimakkaampi! Katso Ilm. 5:12.
• Ylistäkää Jumalaa siitä, että ”Herra pelastaa vastedeskin minut kaikesta pahasta ja vie minut turvaan taivaalliseen valtakuntaansa.” (2.Tim. 4:18.)
• Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän vahvistaa meidät kohtaamaan jokaisen koetuksen ja kiusauksen.
Katso 1. Kor. 10:13.
• Ylistäkää Jumalaa niistä erityisistä tavoista, joilla hän on toiminut vastauksena rukouksiinne tällä
viikolla.
Synnintunnustus (n. 5 min.)
• Pyytäkää Jumalaa näyttämään, onko elämässänne jokin tapa, ajattelumalli tai muu asia, jonka
kautta Paholainen pääsee vaikuttamaan elämäänne.Tunnustakaa hiljaa mielessänne tällaiset synnit, kysykää Jumalalta neuvoa siihen, kuinka pääsisitte niistä eroon, ja vedotkaa Jeesuksen kautta
saatavaan voittoon.
• Pyytäkää Jumalalta anteeksi sitä, että olemme olleet haaleita laodikealaisia niin yksilöinä kuin
seurakuntanakin. Anokaa Jumalalta palavaa innostusta hänen puoleensa. Pyytäkää, että hän täyttäisi meidät vanhurskaudellaan.
Esirukous (n. 35 min.)
• Anokaa sitä, että Pyhä Henki saisi jatkuvasti täyttää meitä, jotta elämämme voisi olla pyhää. ”Antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja.”
(Gal. 5:16.)
• Rukoilkaa itsenne ja kaikkien seitsemännen päivän adventistien puolesta, että saisitte kokea voiton synnistä ottamalla vastaan Jeesuksen kuoleman tarjoaman sovituksen ja uuden elämän tar
joaman voiton. Katso Room. 6:1–14.
• Rukouksen hengessä pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, kuten meitä kehotetaan Ef.
6:10–18. Rukoilkaa lastenne, pastorinne, rakkaittenne jne. puolesta, että he kaikki voisivat olla
Jumalan taisteluvarustukseen pukeutuneita ja että me yhdessä voisimme seistä Paholaista vastaan.
• Rukoilkaa syvää vihaa pahuutta kohtaan ja intoa täynnä olevaa rakkautta totuutta kohtaan. Katso 1. Moos. 3:15.
• Rukoilkaa Jumalaa, että hän murtaisi median (TV, internet, musiikki jne.) vallan elämässämme.
• Rukoilkaa vapautusta riippuvuutta ja häiriötä aiheuttavista ajatuksista, tavoista ja käyttäytymisestä. 2. Kor. 10:3–5.
• Kaupunkimissio: Rukoilkaa maallistumisen, väärän uskonnon ja vieraiden filosofioiden vallan
murtumista kaupunkilaisten sydämissä ja mielissä. Rukoilkaa, että ihmiset huomaisivat, kuinka
harhaanjohtavia postmodernit ajattelutavat ovat, ja että he saisivat innon oppia tuntemaan totuuden. Rukoilkaa, että heille syntyisi suuri hengellinen nälkä.
• Pyytäkää Jumalaa auttamaan meitä katumaan laodikealaisuuttamme, jotta voisimme olla valmiita
myöhäissateita varten.
• Rukoilkaa pareittain tai muutaman hengen ryhmissä omien esirukouskohteenanne olevien vii23
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den henkilön puolesta sekä niiden viiden henkilön puolesta, joiden nimet löytyvät rukouslaatikosta vedetystä kortista. Lupauksiin vedoten rukoilkaa näiden henkilöiden puolesta. Rukoilkaa,
että he saisivat Jeesuksen kautta voiton kaikista elämässään olevista synneistä. 1. Kor. 10:13.
• Rukoilkaa myös muiden sydämellänne olevien rukousaiheiden puolesta.
Kiitos (n. 10 min.)
• ”Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahalta.” (2. Tess. 3:3.)
• Uskossa kiittäkää Jumalaa siitä, mitä hän tekee esirukouskohteenanne olevien ihmisten elämässä,
vaikkette vielä näkisikään mitään muutoksia. Kiittäkää myös muista sydämellänne olevista asioista.
Yhteislaulua
• Valitkaa aiheeseen sopivia yhteislauluja tai lauluja, jotka Jumala tuo mieleenne rukoushetken
aikana.

Ellen Whiten ajatuksia Isä meidän -rukouksesta
”Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.” (Matt. 6:13.)
Kiusaus on houkutus syntiin. Se ei ole lähtöisin Jumalasta vaan Saatanasta ja omasta pahuudestamme. ”Jumala
ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään.” (Jaak. 1:13.)
Saatana yrittää johtaa meidät kiusaukseen, jotta luonteessamme oleva pahuus paljastuisi ihmisille ja enkeleille. Näin hän voisi väittää meidän kuuluvan hänelle. Sakarjan vertauskuvallisessa profetiassa Saatana nähdään
seisomassa Herran enkelin edessä syyttämässä likaisiin vaatteisiin puettua ylipappi Joosuaa. Paholainen
vastustaa työtä, jonka enkeli haluaa Joosuan hyväksi tehdä. Tämä kuvaa, miten Saatana asennoituu jokaiseen,
jota Kristus pyrkii vetämään luokseen. Vihollinen johtaa meidät syntiin, ja sitten hän syyttää meitä koko maailmankaikkeuden edessä väittäen, että emme ansaitse Jumalan rakkautta. ”Mutta Herran enkeli sanoi Saatanalle:
’Herra nuhtelee sinua, Saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta! Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäle?’” Joosualle hän sanoi: ”Katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut
juhlavaatteisiin.” (Sak. 3:2,4.)
Suuressa rakkaudessaan Jumala pyrkii kasvattamaan meissä Pyhän Hengen arvokkaita ominaisuuksia. Hän
sallii meidän kohtaavan vastuksia, vainoa ja vaikeuksia, ei kirouksena vaan elämämme suurimpana siunauksena. Jokainen vastustettu kiusaus ja rohkeasti kestetty koettelemus tarjoavat uuden kokemuksen ja auttavat
meitä luonteemme kehittämisessä. Se, joka jumalallisen voiman avulla vastustaa kiusausta, paljastaa maailmalle
ja koko maailmankaikkeudelle, miten tehokas Kristuksen armo on.
Vaikka meidän ei tule pelästyä vaikeaakaan koettelemusta, meidän on kuitenkin rukoiltava, että Jumala ei
anna omien pahojen halujemme viedä meitä harhaan. Rukoillessamme Kristuksen opettamalla tavalla alistumme Jumalan johdatukseen ja pyydämme häntä ohjaamaan meidät turvallisille poluille. Emme voi vilpittömästi
esittää tätä rukousta ja samalla päättää kulkea itse valitsemaamme tietä. Meidän on odotettava, että hänen kätensä johtaa meitä. On kuunneltava häntä, joka sanoo: ”Tässä on tie, kulkekaa sitä.” (Jes. 30:21.)
Ei ole turvallista pysähtyä miettimään, mitä hyötyä Saatanan ehdotuksesta voisi olla. Synti merkitsee häpeää ja onnettomuutta jokaiselle, joka hellii sitä. Se on luonteeltaan sokaisevaa ja pettävää, se lumoaa meidät
imarte-levilla houkutuksillaan. Jos uskaltaudumme Saatanan alueelle, ei ole takeita siitä, että varjellumme hänen voimaltaan. Meidän on tehtävä kaikkemme sulkeaksemme väylät, joita pitkin kiusaaja voi lähestyä meitä.
Rukous: ”Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen” on myös lupaus. Jos annamme itsemme Jumalalle, meille
vakuutetaan, että hän ei salli kiusauksen käydä ylivoimaiseksi vaan antaessaan koetuksen, hän valmistaa myös
siitä pääsyn, niin että se voidaan kestää (1. Kor. 10:13).
Olemme turvassa pahalta vain, jos uskomme Jeesuksen vanhurskauteen ja hän asuu meissä. Itsekkyys saa
aikaan, että kiusauksella on voimaa ylitsemme. Keskittyessämme Jumalan suureen rakkauteen huomaamme,
miten inhottavaa ja vastenmielistä itsekkyys on. Haluamme, että se poistetaan meistä. Kun Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen, sydän pehmenee ja alistuu, kiusaus menettää voimansa, ja Kristuksen armo muuttaa luonteen.
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Jeesus ei koskaan hylkää sitä, jonka puolesta hän on kuollut. Ihminen voi jättää Jumalan ja joutua kiusauksen uhriksi, mutta Kristus ei voi milloinkaan kääntää selkäänsä kenellekään, jonka puolesta hän on maksanut
lunnaat omalla hengellään. Jos hengellinen näkökykymme paranisi, huomaisimme, kuinka monet taipuvat sorron alla. Surun painamina he ovat puristuksessa kuin rattaat kuorman alla ja kuolemaisillaan epätoivosta. Näkisimme enkelien kiiruhtavan auttamaan kiusattuja, jotka seisovat kuilun partaalla. Taivaan enkelit pakottavat
näitä ihmisiä ympäröivät pahan joukot vetäytymään ja auttavat heidät takaisin lujalle maaperälle. Näiden kahden armeijan välillä käytävät taistelut ovat yhtä todellisia kuin ne, jotka käydään tämän maailman valtojen välillä. Hengellisen taistelun lopputulos vaikuttaa ikuiseen kohtaloon.
Meille samoin kuin Pietarille on sanottu: ”Saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa. Mutta minä
olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi.” (Luuk. 22:31, 32.) Kiittäkää Jumalaa siitä, ettei meitä ole jätetty yksin. Hän, joka rakasti maailmaa niin, että ”antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16), ei hylkää meitä taistelussa Jumalan ja ihmisen
vihollista vastaan.�����������������������������������������������������������������������������������������������
Hän sanoo:”Minä
������������������������������������������������������������������������������������������
olen antanut teille vallan: te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä.” (Luuk. 10:19.)
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
tai hyökkäyksillään valloittamaan. ”Herran nimi on vahva torni, hurskas rientää sinne ja saa turvan.” (Sananl.
18:10.) – Vuorisaarna s. 86–88.
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9. päivä – Voimaa rajattomasti
Ehdotelma yhteisen rukouksen kulusta
”Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.” (Matt. 6:13, VKR.)
Ylistys (n. 10 min.)
• Kaikkivaltias Herra hallitsee! Ylistäkää häntä profeetta Danielin sanoin: ”Olkoon Jumalan nimi
kiitetty ajasta aikaan, sillä yksin hänen on viisaus ja voima. Hän antaa muuttua aikojen ja hetkien,
hän suistaa kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaan, antaa viisaille viisauden ja ymmärtäväisille tiedon. Hän paljastaa syvimmät salat, tietää sen, minkä pimeys peittää, hänen luonaan
asuu valo.” (Dan. 2:20–22.)
• Avatkaa Raamattunne Psalmien kohdalta ja käyttäkää niitä ylistäessänne Jumalaa, mahtavaa voitokasta kuningastamme.
• Ylistäkää Jumalaa siitä, miten hän tällä viikolla toimii aivan erityisillä tavoilla vastauksena ru
kouksiinne.
Synnintunnustus (n. 5 min.)
• Jeesus tulee takaisin pian! Oletteko eläneet tavalla, joka osoittaa maailmalle, että olette valmistautumassa hänen pikaiseen paluuseensa? Katukaa, kun Jumala osoittaa aihetta siihen ja vedotkaa hänen anteeksiantoonsa.
• Yhdessä katukaa sitä, ettemme adventtiseurakuntana ole olleet riittävän innokkaita näkemään
Jumalan kunniaa ja toimimaan ihmisten pelastamiseksi.
• Pyytäkää Jumalaa antamaan meille anteeksi, ettemme ole vapauttaneet hänen voimaansa rukoilemalla hänen näkyään elämäämme ja Jumalan työhön. Pyytäkää anteeksi sitä, että liian usein
yritämme hoitaa asioita omassa voimassamme oman rajoittuneen näkymme turvin.
Esirukous (n. 35 min.)
• Anokaa Pyhällä Hengellä täyttymistä, jotta saisimme voiman todistaa kuten Jeesus teki. Rukoilkaa omalle kohdallenne samanlaista voitelua kuin Jeesuksella. Rukoilkaa sitä Luuk. 4:18, 19 sanoin. Pyytäkää, että saisimme yhtyä hänen työhönsä niin, että siitä tulisi myös meidän työtämme.
• Rukoilkaa Jumalalta voimaa levittää evankeliumi kaikkeen maailmaan tämän sukupolven aikana.
Vedotkaa Kristuksen suuressa lähetyskäskyssä lausumiin sanoihin Matt. 28:18–20.
• Rukoilkaa paikallisseurakunnan ja maailmanlaajuisen seurakunnan evankelioimisponnistusten
puolesta, että ne tuottaisivat runsaan sadon taivasta varten.
• Kaupunkimissio: Rukoilkaa, että mahdollisimman monia tavoitettaisiin niiden tuhansien valmistavien ja evankelioivien projektien kautta, joita parhaillaan ja tulevina vuosina toteutetaan kaupungeissa ja niiden ympäristössä. Rukoilkaa, että jäsenistö, johtajat ja evankelisen työn tekijät
voisivat kaikki voimaantua Hengestä.
• Rukoilkaa, että Jeesus johdattaisi seurakunnan ja maailman tapahtumia niin, että ne jouduttaisivat hänen paluutaan.
• Rukoilkaa pareittain tai muutaman hengen ryhmissä omien esirukouskohteenanne olevien viiden henkilön puolesta sekä niiden viiden henkilön puolesta, joiden nimet löytyvät rukouslaatikosta vedetystä kortista. Lukekaa Ef. 1:15–21 ja antakaa sieltä löytyvien ajatusten ohjata rukoustanne.
• Rukoilkaa myös muiden sydämellänne olevien rukousaiheiden puolesta.
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Kiitos (n. 10 min.)
• ”Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän
kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa
kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen.” (Ef. 3:20, 21.)
• Sydämestänne kiittäkää niistä monista siunauksista, joita hän on tällä viikolla antanut.
Yhteislaulua
• Valitkaa aiheeseen sopivia yhteislauluja tai lauluja, jotka Jumala tuo mieleenne rukoushetken
aikana.

Ellen Whiten ajatuksia Isä meidän -rukouksesta
”Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.” (Matt. 6:13, VKR.)
Herran rukouksen viimeinen lause kuten ensimmäinenkin osoittaa Isän olevan kaiken voiman ja vallan yläpuolella sekä korkeammalla kaikkia muita nimiä. Vapahtaja näki ne vuodet, jotka hänen opetuslapsillaan olivat edessä. Ne eivät tulisi olemaan paistattelua maallisen kunnian ja menestyksen loisteessa niin kuin he olivat
unelmoineet, vaan ihmisten vihan ja Saatanan raivon synkentämiä. Kansallisten riitojen ja perikadon keskellä
vaarat vaanisivat opetuslapsia joka askeleella, ja usein pelko lannistaisi heidät. He joutuisivat näkemään, kuinka
Jerusalem tuhottaisiin, temppeli hävitettäisiin ja temppelipalvelus lakkautettaisiin ikuisiksi ajoiksi. Israel hajotettaisiin kaikkiin maihin niin kuin laivahylyn kappaleet leviävät pitkin autiota rantaa. Jeesus sanoi: ”Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista – –. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka
puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.” (Matt. 24:6–8.)
Kristuksen seuraajien ei kuitenkaan tullut pelätä, että heidän toivonsa oli mennyttä tai että Jumala oli hylännyt maailman. Voima ja kunnia kuuluvat hänelle, jonka suuret tarkoitusperät tulevat väistämättä toteutumaan.
Rukous, joka ilmaisi Kristuksen opetuslasten päivittäiset tarpeet, suuntasi heidän huomionsa pahan vallan yläpuolelle Herraan, heidän Jumalaansa, jonka valtakunta on kaiken yläpuolella ja joka on heidän Isänsä ja ikuinen Ystävänsä.
Jerusalemin hävitys oli vertauskuva maailman lopullisesta tuhosta. Profetiat, jotka toteutuivat osittain Jerusalemin hävityksessä, soveltuvat yksityiskohtaisemmin viimeisiin päiviin. Seisomme nyt suurten ja vakavien
tapahtumien kynnyksellä. Edessämme on kriisi, jollaista maailma ei koskaan ole kokenut. Meille vakuutetaan
lohdullisesti samoin kuin ensimmäisille opetuslapsille, että Jumalan valtakunta on kaiken yläpuolella. Tulevat
tapahtumat ovat Luojamme kädessä. Taivaan majesteetilla on kansojen kohtalo ja seurakuntansa tulevaisuus
hallussaan. Jumalallinen opettaja sanoo jokaiselle, joka toimii välikappaleena hänen suunnitelmiensa toteuttamisessa, samoin kuin hän sanoi Kyyrokselle: ”Vaikka sinä et minua tunne, minä vyötän sinut” (Jes. 45:5).
Profeetta Hesekielin näyssä kerubien siipien alla oli käsi. Tämä opettaa Herran palvelijoille, että heidän
menestyksensä riippuu jumalallisesta voimasta. Jumalan sanansaattajien ei tule luulla, että hänen työnsä on
heistä riippuvainen. Rajallisia olentoja ei ole jätetty kantamaan sellaista vastuun taakkaa. Hän, joka ei nuku,
hän, joka toimii jatkuvasti suunnitelmiensa toteuttamiseksi, huolehtii työnsä edistymisestä. Hän tekee tyhjäksi
pahojen ihmisten aikeet ja sekoittaa niiden suunnitelmat, jotka punovat juonia hänen kansaansa vastaan.
Hän, joka on kuningas, sotajoukkojen Herra, istuu kerubien välissä, ja maailman melskeen ja eripuraisuuden
keskellä hän yhä varjelee lapsiaan. Hän, joka hallitsee taivaissa, on meidän Vapahtajamme. Hän arvioi jokaisen
vastoinkäymisen, hän valvoo sen uunin tulta, jossa jokainen on koeteltava. Kun kuninkaiden linnoitukset
kukistetaan, kun vihan nuolet lävistävät hänen vihollisensa, Herran kansa on turvassa hänen käsissään.
”Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja
maan päällä. – – Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta, sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet
tahdot.” (1. Aik. 29:11, 12.) – Vuorisaarna s. 88–90.
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10. päivä – Hengen anominen
Ehdotelma yhteisen rukouksen kulusta
”Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin
teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan
teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa? Tai skorpionin
kun hän pyytää munaa? Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista
hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille,
jotka sitä häneltä pyytävät.” (Luuk. 11:9–13.)
Ylistys (n. 10 min.)
• Ylistäkää Jumalaa siitä, että hän iloitsee saadessaan antaa meille Pyhän Henkensä, aivan kuten isä
iloitsee saadessaan antaa omille lapsilleen.
• Ylistäkää Jumalaa siitä työstä, jota Pyhä Henki tekee Lohduttajana, Opastajana, Varustajana jne.
• Ylistäkää Jumalaa niistä tavoista, joilla olette nähneet Pyhän Hengen hiljattain tekevän työtään
omassa elämässänne, seurakunnan keskellä ja maailmassa.
Synnintunnustus (n. 5 min.)
• Pyytäkää Pyhää Henkeä tutkimaan sydäntänne ja tuomitsemaan sieltä löytyvän synnin. ”Ja hän
tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä
tuomio.” (Joh. 16:8.) Tunnustakaa synti ja vastaanottakaa Jumalan anteeksianto.
• Pyytäkää anteeksi sitä, ettemme ole osanneet tarpeeksi arvostaa lupausta Pyhästä Hengestä emmekä ole anoneet sitä elämäämme.
• ”Älkää sammuttako Henkeä.” (1.Tess. 5:19.) Millä tavoin olette sammuttaneet Hengen johdatuksen elämässänne? Millä tavoin olette olleet piittaamattomia siitä? Pyytäkää näitä asioita nimeltä
anteeksi.
Esirukous (n. 35 min.)
• Vedotkaa lupaukseen Pyhästä Hengestä niin kuin se on meille esitetty Luuk. 11:9–13.
• Rukoilkaa Pyhän Hengen uutta kastetta. ”Antakaa Hengen täyttää itsenne.” (Ef. 5:18.)
• Rukoilkaa lähempää yhteyttä Jumalaan, jotta Hengen hedelmää voisi näkyä elämässänne ja kaikkien adventistien elämässä. (Gal. 5:22–25.)
• Rukoilkaa kevät- ja syyssateiden vuodatusta. (Hoos. 6:1–4; 10:12 sekä Joel 2:23, 3:1.)
• Rukoilkaa, että rukouksen henki vuodatettaisiin Jumalan kansan ylle. (Sak. 12:10.)
• Rukoilkaa herätystä ja uudistusta koko maailmanlaajuiselle seurakunnalle. (2.  Aik. 7:14.)
• Kaupunkimissio: Rukoilkaa, että Jumalan henki voisi tehdä työtään voimallisella tavalla 630 nimikkokaupungissa ympäri maailman.
• Anokaa Pyhältä Hengeltä voimaa todistamiseen. Pyytäkää, että Henki yhdistäisi meidät.
• Pyytäkää Jumalalta kestävyyttä Pyhän Hengen anomiseen, jotta voisimme vastaanottaa hänen
täyteytensä.
• Rukoilkaa pareittain tai muutaman hengen ryhmissä omien esirukouskohteenanne olevien viiden henkilön puolesta sekä niiden viiden henkilön puolesta, joiden nimet löytyvät rukouslaatikosta vedetystä kortista. Rukoilkaa, että Pyhä Henki voisi tehdä työtään kyseisten ihmisten elämässä. Rukoilkaa, että Pyhä Henki annettaisiin heille voimallisella tavalla.
• Rukoilkaa muiden sydämellänne olevien rukousaiheiden puolesta.
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Kiitos (n. 10 min.)
• Kiittäkää Jumalaa siitä, että silloin kun emme itse osaa rukoilla ”Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. – – Henki itse – – puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin.” (Room.
8:26.)
• Uskossa kiittäkää häntä niistä ihmeistä, joita hän saa aikaan vastauksena rukouksiinne.
Yhteislaulua
• Valitkaa aiheeseen sopivia yhteislauluja tai lauluja, jotka Jumala tuo mieleenne rukoushetken
aikana.

Rukouksen yö
Vaihtoehtoinen koko yön kestävä 10. päivän rukouskokous
Tämä on vaihtoehtoinen ohjelmarunko rukouksen yötä varten, joka on tarkoitettu koko yön kestäväksi
10. päivän rukouskokoukseksi tässä rukouskampanjassa. Rukouksen yö on jaettu neljääntoista tuntiin,
joille jokaiselle on oma rukousaiheensa. Ehdotamme, että eri ihmiset tai työparit ottavat yhden tunnin
vastuulleen kerrallaan. He vastaavat tuon tunnin rukousaihemateriaalista. Alla luettelo teemoista joka
tunnille.Tuntiin voi sisältyä rukouksen lisäksi laulua ja Raamatun lukua.
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00

Rukousta lastemme ja nuortemme puolesta.
Rukousta avioliittojen ja perheiden puolesta.
Rukousta sen puolesta, että seurakunta todella tuntisi Jeesuksen henkilökohtaisesti.
Rukousta herätyksen puolesta, että rukous ja Raamatun luku nousisivat taas tärkeälle sijalle.
Rukousta kristillisen kasvatuksen ja kristillisten koulujen puolesta.
Rukousta maailmanlaajuisen työn puolesta, että ilosanoma voisi levitä maailman joka kolkkaan.
Rukousta taloudellisten resurssien saamiseksi Jumalan työhön.
Rukousta sen puolesta, että meille tulisi hätä ihmisten puolesta ja että saisimme rohkeutta todistaa.
Rukousta seurakuntamme johtajien puolesta.
Rukousta seurakunnan entisten jäsenten puolesta.
Rukousta kaupunkimission puolesta.
Rukousta seurakuntamme terveystyön puolesta sekä kaikkien sairaiden puolesta.
Rukousta seurakunnan yhtenäisyyden puolesta.
Rukousta Pyhän Hengen vuodatuksen puolesta.

Ellen Whiten ajatuksia Pyhästä Hengestä
”Kun Kristus lähtiessään lupasi lähettää Pyhän Hengen edustajakseen, ei kulunut aika ole sitä mitenkään muuttanut. Jumalan puolelta ei mikään rajoita hänen armonsa runsautta virtaamasta maahan päin
ihmisille. Ellei lupaus pääse täyttymään siinä määrin kuin se voisi, se johtuu siitä, ettei lupausta arvosteta siinä määrin kuin pitäisi. Jos kaikki haluaisivat, kaikki täytettäisiin Hengellä. Missä tahansa Pyhän Hengen tarpeeseen kiinnitetään vain vähän huomiota, siellä havaitaan hengellistä kuivuutta, hengellistä pimeyttä ja hengellistä rappeutumista ja kuolemaa. Aina kun vähäisemmät asiat valtaavat mielen, puuttuu
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jumalallinen voima, joka on välttämätön seurakunnan kasvulle ja menestykselle ja joka tuo kaikki muut
siunaukset tullessaan. Kuitenkin tuo voima on tarjona äärettömän runsaana.
”Koska me saamme voimaa vain tällä tavalla, miksi emme isoa ja janoa Hengen lahjaa? Miksi emme
puhu siitä, rukoile sitä ja saarnaa siitä? Herra on halukkaampi antamaan Pyhän Hengen palvelijoilleen
kuin vanhemmat ovat halukkaita antamaan hyviä lahjoja lapsilleen. Jokaisen työntekijän tulisi anoa Jumalalta päivittäistä Hengen kastetta. Kristittyjen työntekijöiden tulisi ryhminä kokoontua pyytämään
erikoista apua, taivaallista viisautta, voidakseen tietää, miten suunnitella ja toimia viisaasti. Heidän tulisi erikoisesti rukoilla Jumalaa kastamaan lähetyskentillä toimivat valitut lähettiläänsä runsaasti Hengellään. Hengen läsnäolo Jumalan työntekijöissä antaa totuuden julistukselle voiman, mitä kaikki maailman
kunnia ja loisto ei voisi antaa.” (Alfa ja omega, osa 6, s. 38–39.)

Ellen Whiten ajatuksia koskien Luuk. 11:1–13

Katso myös ”Anova saa” (Kristuksen vertaukset, s. 94–104.)
”Mutta meidän täytyy lujasti ja järkähtämättömästi luottaa Jumalaan. Usein hän viivyttää vastaustaan
meille koetellakseen uskoamme tai toivomuksemme aitoutta. Kun olemme anoneet hänen sanansa mukaisesti, meidän pitäisi uskoa hänen lupauksensa ja jatkaa pyytelyämme niin päättävästi, ettei sitä evätä.
”Jumala ei sano: ’anokaa kerran, niin teille annetaan.’ Hän kehottaa meitä anomaan ja olemaan uupumattoman kestäviä rukouksessamme. Hellittämätön anominen lujittaa anojan asennetta ja saa hänet
yhä enemmän haluamaan sitä, mitä hän pyytää. – –
”Rukoustemme tulee olla yhtä hartaita ja hellittämättömiä kuin oli sen apua tarvitsevan ystävän
anelu, joka pyysi leipiä yösydännä. Mitä hartaammin ja kestävämmin anomme, sitä läheisemmin liitymme hengellisesti Kristukseen. Saamme enemmän siunauksia, koska meillä on enemmän uskoa.
”Meidän osanamme on rukoilla ja uskoa. Valvokaa ja rukoilkaa. Valvokaa ja olkaa yhteistyössä ru
kouksia kuulevan Jumalan kanssa. Muistakaa, että ’me olemme Jumalan työtovereita’ (1 Kor. 3:9). Puhukaa ja toimikaa rukoustenne mukaisesti. Sillä seikalla tulee olemaan ratkaiseva merkitys siinä, osoittaako
koetus uskonne aidoksi vai rukouksenne pelkäksi muodollisuudeksi. – –
”Monet haluaisivat auttaa toisia, mutta heistä tuntuu, ettei heillä ole annettavanaan mitään hengellistä voimaa tai valoa. Esittäkööt he pyyntönsä armon valtaistuimelle. Anokaa Pyhää Henkeä. Jumala vastaa jokaisesta antamastaan lupauksesta. Ota Raamattusi käteesi ja sano: Olen noudattanut kehotustasi. Vetoan nyt lupaukseesi: ’Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille
avataan.’
”Meidän täytyy rukoilla paitsi Kristuksen nimessä myös Pyhän Hengen innoittamina. – – Sellaiseen
rukoukseen Jumala vastaa mielellään. Kun hartaasti ja hellittämättömästi rukoilemme Kristuksen nimessä, liittyy juuri tähän hellittämättömyyteen Jumalan puolelta lupaus, että hän aikoo juuri vastata rukoukseemme tekemällä ’monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme’ (Ef. 3:20).
”Kristus on sanonut: ’Kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva’ (Mark. 11:24). ’Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa’ (Joh. 14:13). Ja rakastettu Johannes lausuu Pyhän Hengen innoittamana hyvin selvästi ja vakuuttavasti: ’Jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen
kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet (1 Joh. 5:14, 15). Esitä siis hellittämättä anomuksesi Isälle Jeesuksen nimessä. Jumala kun
nioittaa tuota nimeä.” (Kristuksen vertaukset, s. 100–102.)
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11. päivä – Jumalan antamista vastauksista riemuitseminen
Ehdotelma viimeisen sapatin ohjelmaksi
”10 rukouksen päivää” -kampanjan viimeisen sapatin tulisi olla suuren riemun juhlaa siitä, mitä Jumala
on tehnyt kampanjan aikana hyväksenne henkilökohtaisesti ja seurakuntana. Suunnitelkaa sapattiohjelma niin, että voitte juhlia Jumalan hyvyyttä ja suurta voimaa. Miettikää, kuinka olette saaneet kokea Pyhän Hengen vuodatusta kuluneiden kymmenen päivän aikana.Tänä sapattina on tilaisuus riemuita siitä,
mitä hän on tehnyt, tekee ja tulee tekemään.
”Kristus iloitsi siitä, että hän saattoi tehdä seuraajiensa hyväksi enemmän kuin nämä osasivat pyytää
tai ajatellakaan. Hän puhui vakuuttavasti koska hän tiesi, että Kaikkivaltias oli säätänyt tämän jo ennen
maailman perustamista. Hän tiesi, että totuus, jossa vaikuttaisi Pyhän Hengen voima, suoriutuisi voittajana taistelussa pahaa vastaan ja että veren tahraama lippu olisi liehuva voitokkaana hänen seuraajiensa
yllä. Hän tiesi uskollisten seuraajiensa elämän tulevan hänen oman elämänsä kaltaiseksi, keskeytymättömien voittojen sarjaksi, joka ei tosin sellaiselta näyttäisi täällä maailmassa mutta kerran ikuisuudessa havaittaisiin sellaiseksi.” (White: Alfa ja omega, osa 5, s. 232.)
Teemateksti:
”Kerran, kun Jeesus oli ollut rukoilemassa, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi: ’Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan.’ Jeesus sanoi heille: ’Kun rukoilette, sanokaa näin: –
Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Anna meille päivästä päivään jokapäiväinen leipämme. Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle,
joka on meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen.’
Jeesus sanoi vielä: ’Kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo: ’Veli hyvä,
lainaa minulle kolme leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle
mitään.’ Toinen vastaa sisältä: ’Älä häiritse minua. Ovi on jo lukossa, ja minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään.’ Mutta minä sanon teille: vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja hän antaa niin
paljon kuin toinen tarvitsee.
’Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille
avataan. Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa? Tai skorpionin, kun hän pyytää munaa? Jos
kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.’” (Luuk 11:1–13.)
Jokaisen seurakunnan tarpeet ovat erilaisia. Tehkää siis paikallistasolla yhteistyötä johtajienne kanssa
laatiessanne omalle seurakunnallenne sopivaa ohjelmaa. Tässä kuitenkin joitakin ehdotuksia siitä, mitä voi
ottaa mukaan viimeisen sapatin jumalanpalvelukseen:
• Raamatun opetusta pohjautuen Luukkaan evankeliumin 11. lukuun: Tämä voi olla saarnan aihe tai
teksti voidaan lukea yhteen kokoavana esittelynä todistuspuheenvuoroille, joissa kerrotaan siitä, miten Jumala
on toiminut kymmenen rukouksen päivän aikana.

• Todistuksia: Varatkaa riittävästi aikaa rukousvastauksista kertoville todistuksille. Niillä, jotka ovat
osallistuneet ”10 rukouksen päivää” -kampanjaan on varmaankin paljon kerrottavaa koko seurakunnalle. Pitäkää todistuspuheenvuorot kuitenkin lyhyinä, jotta mahdollisimman moni voi osallistua.
Myös muilla voi olla jotakin kerrottavaa. Ehkä olisi viisasta pyytää muutama valmisteltu todistuspuheenvuoro ja loput voivat olla vapaita todistuspuheenvuoroja.
• Yhteinen rukoushetki: Pyydä koko seurakuntaa osallistumaan yhteiseen rukoukseen. Koko seura31
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•
•
•
•

kunta voi osallistua interaktiiviseen rukoukseen samaan tapaan kuin olette tehneet rukouskampanjan
aikana. Seurakunnan voi jakaa pienryhmiin tai kaikki voivat rukoilla yhdessä. Yksi vaihtoehto voisi
olla se, että tilaisuuden aikana rukoillaan useampaan kertaan eri tavoin, esim. pienryhmissä, henkilökohtaisesti, yhdessä seurakunnan kanssa, hiljaa mielessä jne.
Laulua: Nyt on päivä, jona riemuitaan kaikesta siitä, mitä Jumala on tehnyt, ja musiikki on mahtava
ylistyksen kanava. Jos rukouskampanjan aikana ryhmällenne muodostui jokin laulu rakkaaksi ”teemalauluksi”, laulakaa se nyt yhdessä koko seurakuntana.
Tulevaisuuden suunnitelmia: Jos Jumala on kymmenen rukouksen päivän aikana johtanut ajatuk
sianne jonkin uuden työmuodon aloittamiseen, jakakaa ajatukset seurakunnan kanssa ja kutsukaa heitä mukaan toimimaan tai rukoilemaan työn puolesta.
Lapset/Nuoret: Lastenkertomuksen aiheena voisi olla rukous. Jos rukouskampanjaan on osallistunut
lapsia tai nuoria, antakaa heidänkin kertoa kokemuksistaan tai johtaa pientä rukoushetkeä.
Joustavuutta: Jätä jumalanpalvelukseen joustonvaraa, jotta voitte seurata Pyhän Hengen johdatusta
koko jumalanpalveluksen ajan.

Raamatun tekstit, ellei toisin ole mainittu, on otettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuona 1992 käyttöön ottamasta
suomennoksesta. Suomennoksen tekijänoikeudet omistaa Kirkon keskusrahasto. Käytetty luvalla. (VKR= Vanha kirkkoraamattu.)
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