RUKOUSOPAS

KYSY MINULTA!

… Ja minä teen kansakunnista perintösi, maailman ääristä sinun omaisuutesi..
— Psalmi 2:8 (NIV)

ISÄ, PYYDÄMME, ETTÄ ANTAISIT PYHILLESI VOIMAA.
JA SIJOITA SOTIVAT ENKELISI:

1.

Julista kunniaasi Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän
kansojen keskuudessa. Olet nostanut yli 400
opetuslapsia kasvattavaa liikettä,
joissa puhutaan vähintään 130 eri kieltä. Anna näille yli 8
miljoonalle maanalaiselle kotiseurakunnalle voimaa
saarnata evankeliumia, armoa rakastaa toisiaan ja uskoa
kävellä yliluonnollisissa lahjoissa ja ihmeissä.

2.

Rukoile niiden miljoonien pakolaisten puolesta,
jotka ovat pääasiassa islamin uskoisia,
että he löytävät Jeesuksen pitkällä pakomatkallaan sodan ja
kriisien repimistä kriisivaltioista: Afganistanista, Pakistanista,
Irakista, Syyriasta, Keski- / Pohjois-Afrikasta, Etelä-Amerikasta
jne. Rukoile heidän tiellensä rakastavia kristittyjä, että he
näkevät unia ja saavat näkyjä Jeesukselta, rukoile että
kristilliset viestimet saavuttavat heidät ja että he ymmärtävät
tarvitsevansa uutta elämää Jeesuksessa!

Rukoile Voiman yön puolesta (8.5.), jolloin yli miljardi
muslimia anoo ilmestystä Jumalasta. Vastaa heidän
rukouksiinsa Jer 29:13 mukaan. Puhu seurakuntasi kautta
todistaaksesi rakkaudestasi ja anteeksiannostasi. Murra
pelon ja koston kahleet.

3
.

Sanasi julistaa Psalmissa 96:5, että

kansakuntien jumalat ovat epäjumalia, mutta Sinä teit
taivaan. Vahvista morsiantasi Intiassa, jotta he voivat vierailla
jokaisessa 660 000 kylässä saavuttaakseen kaikkien
kansakunnat. Anna heille ilmestystä, jotta voivat jakaa sen
toivon, jonka ainoa elävä Jumala antaa. Taivaan
sotajoukkojen päällikkönä, tule voimassasi murskaamaan
sorto ja tuhoa pimeyden työt. Nosta miljoonat pois
demonisesta köyhyydestä, avaa lapsillesi jumalallisia teitä
puhua elämän sanoja niille, jotka ovat loukussa ikuisessa
pimeydessä.

Satoa on runsaasti, mutta
työntekijöitä on vähän. Pyydä
siis sadonkorjuun Herraa
lähettämään työntekijöitä
sadonkorjuukentälleen.
Luuk. 10:2

LISÄÄ SEURAAVALLA SIVULLA

4.

Rukoilemme siunausta Kiinan kansalle. Nosta heidät
hallituksen kovakouraisen valvonnan
alta ja vapauta heidät palvomaan Sinua. Herätä lähes 100
miljoonaa kotiseurakuntien kristittyä.
"Satoa on runsaasti, mutta työntekijöitä on vähän. Pyydä siis
sadonkorjuun Herraa lähettämään työntekijöitä
sadonkorjuukentälleen." Luukas 10:2
Kannamme taakkaa vähimmisät, kadonneista ja viimeisistä –
niistä tavoittamattomista kansoista ja ja kieliryhmistä.
Anomme, että vapautat uiguurien kansan kommunistisen
puolueen vankeudesta. Tiedämme, että yksi kuudesta näistä
näistä arvokkaista ihmisistä on ”internointileireillä", joissa
kerätään elimiä, steriloidaan aikuisia ja riistetään lapsia
vanhemmiltaan. Tule sinun voimallasi ja vapauta nämä
vangit palvomaan sinua.

5.

Isä, Sinun Sanasi julistaa Psalmissa 8:2: "Lasten ja
imeväsiten ylistyksen kautta olet perustanut
linnakkeen vihollisiasi vastaan, hiljentääksesi vihollisen ja
kostajan." Pyydämme sinua vapauttamaan lapset ja nuoret
kaikkialla Kiinassa, Intiassa ja Lähi-idässä, jotka tuntevat Sinut
elävänä Jumalana, jakamaan sanoman rakkaudesta ja
armosta kaikissa näissä maissa."

Saako surmattu Karitsa
kärsimyksistään palkkion!
Arvollinen on Karitsa, joka surmattiin,
saamaan voiman, vaurauden, viisauden,
vallan, kunniaa, kirkkauden ja
siunauksen!
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ISÄÄ RUKOUSRESURSSEJA:
PrayerCast Videos: Pray by Region | Love Muslims
Joshua Project: Pray for unreached peoples groups
Operation World: Pray by Country | Mobile App
30 Days of Prayer for the Muslim World
Wycliffe: Bible Translation Prayer Guides
IHOP Kansas: Prayer Room | Unceasing Worship App

RUKOILEMME GLOBAALISTI YHDESSÄ / RUKOILE
NYT!:
Lauantaina 1.5., 19.30pm GODTV -kanavalla
rukousta englannin kielellä ja Youtubessa 7.5.
19:30m UTCfor the English language broadcast
and on YouTube on May 7th at 7.30pm( UTC )
tulkkaukset 10 kielellä ja tekstitys 30 kielellä.

LATAA LEHTINEN
NAPSAUTTAMALLA TÄTÄ

Täydelliset tiedot osoitteessa:WWW.WORLDPRAYERTOGETHER.COM

