Vaihtuvat ajankohtaiset
rukouspyynnöt missiolta
Kiitämme Jumalaa, että:
1) Hän on johtanut mukaan jo yli 383 seurakuntaa ja
37 kristillistä järjestöä, mediaa, kirkkokuntaa ja
herätysliikettä.
2) Lauantain missiokoulutus sujui hyvin, saimme
todella hyvää opetusta
ja se innosti uskovia toimimaan missiossa.

Kiitämme Jumalaa, että:
3) Innostu missiosta –kiertueella ovat uskovat eri
seurakunnista kokoontuneet yhteen ja niissä on ollut
odottava ja innostava ilmapiiri.
4) Nuorten omat tarinat sosiaaliseen mediaan on saatu
kuvattua. Rukoillaan, että ne voisivat tavoittaa ja
koskettaa suomalaisia nuoria.

Rukoillaan yhdessä Jumalaa, että:
5) Vielä seurakuntia voisi liittyä mukaan missioon. Auta,
että useampi seurakunta toteaisi, ettei sittenkään halua
jäädä pois missiosta.
6) Voisimme saada vielä varoja laajempaan
mainostamiseen. Ettei yksikään suomalainen jäisi
tietämättömäksi, että missio on menossa ja mistä siinä
on kysymys.
7) Mission nettisivut ja yhteydenottojärjestelmät
toimisivat sujuvasti ja vapaaehtoisia saataisiin tarpeeksi
näihin tehtäviin kohtaamaan suomalaisia.

Rukoillaan yhdessä Jumalaa, että:
8) Viimeisetkin koulutukset ja valmistelut saataisiin
valmiiksi niin valtakunnallisesti kuin jokaisella mukana
olevalla paikkakunnalla. Että kaikki voisi olla
mahdollisimman valmista, kun missio alkaa
9) Hän avaa suomalaisten sydämet vastaanottamaan
evankeliumin. Että suomalaiset avaisivat missiokirjan ja
lukisivat sen. Että he rohkaistuisivat ottamaan yhteyttä
missioon puhelimella, netissä chatin kautta tai täyttämällä
yhteydenottokaavakkeen tai menemällä paikallisiin
tapahtumiin ja kohtaamalla siellä uskovia. Jeesus ilmesty
sinä suomalaisille!

Hämeenlinnan alueen
rukousaiheet
-

Kontaktihenkilöiden löytymistä eri seurakunnissa
Yhteisten suunniteltujen tapahtumien toteutumista
- Rukousilta ja Mission avaus 15.9. klo 18
Vapaakirkossa
- Hämeenlinna osallistuu valtakunnalliseen missiorukousvartioon. Meidän vastuulla on 22.9 klo 9 –
23.9 klo 9. Rukousvartio-ohjelma klo 19-20.
Rukousmahdollisuus ja ohjelma adventtikirkossa.
- Kid’s Action Night 23.9 klo 18-20 Jukolan koululla

Mediat
Televisio, radio, printtimedia, internet, sosiaalinen media
(some) sekä ulkomainonta voisi saavuttaa kaikki suomalaiset.
Muutoskertomukset voisivat koskettaa ihmisiä
mahdollisimman laajasti.

Tapahtumat
Seurakuntien omat missiotilaisuudet ja -tapahtumat voisivat
olla mahdollisimman hedelmällisiä.
Seurakuntien yhdessä järjestämät missiotilaisuudet ja
tapahtumat voisivat saavuttaa alueen ihmisiä evankeliumin
sanomalla.

Henkilökohtaiset kohtaamiset
”Te, jotka olette Jumalan valittuja,
pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen
armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja
kärsivällisyyteen.” Kol. 3:12. Kohtaamiset voisivat olla
mahdollisimman koskettavia ja aitoja ja voisivat johtaa uskosta
kiinnostavia eteenpäin ja seurakunnan yhteyteen.

Sosiaalinen ulottuvuus
”Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain.”
Gal. 6:2 Voisimme missio voisi helpottaa ihmisten yksinäisyyttä
tuomalla heidät toisten kanssa yhteyteen.

