Voit rukoilla näitä asioita kummikansanryhmäsi puolesta

VALMISTETAAN rukouksella evankeliumin etenemistä
Pyydetään rukoilijoita ja työntekijöitä





Yhä useampi syttyisi rukoilemaan kansanryhmän sekä sen keskuudessa tehtävän työn ja työntekijöiden
puolesta pysyen rukoustyössä sitoutuneena
Jumala lähettäisi työntekijöitä heidän keskuuteen (Luuk 10:2)
Jumala herättäisi lähellä asuvien kansanryhmien uskovissa halun tavoittaa kummikansanryhmää
Jumala johdattaisi kotiseudultaan pois muuttaneita ystävystymään uuden asuinpaikan kristittyjen
kanssa ja nämä ymmärtäisivät roolinsa evankeliumin kertomisessa

Pyydetään työntekijöille mahdollisuuksia evankeliumin kertomiseen





Jumala avaisi ovia avustustyöhön ja rakkauden tekoihin, jotka ilmentävät Kristuksen rakkautta
Jumala johdattaisi työntekijät turvallisesti niiden ihmisten luo, jotka ovat vastaanottavaisia
evankeliumille
Jumala avaisi heille sopivia mahdollisuuksia, hetkiä ja keinoja evankeliumin kertomiseen
Yhteiskuntaan rauhaa ja vakaita oloja

Pyydetään muutosta ihmisten sydämiin ja elämään





Pyhä Henki valmistaisi niiden sydämet, jotka kuulevat evankeliumin sanoman
Evankeliumia vastustava pimeys väistyisi ja ihmiset vapautuisivat vääristä käsityksistä, joissa evankeliumi
nähdään uhkana kummikansanryhmän kulttuuriselle identiteetille
Ne, joiden sydän tulee kosketetuksi, vastaisivat radikaalilla kuuliaisuudella Jeesukselle, vaikka sen
todennäköinen hinta olisikin suuri
Evankeliumi saisi edetä perhekunnittain tuoden siunauksen perheiden elämään

TUETAAN rukouksin lähetystyötä
Rukoillaan varustusta työntekijöille




Jumala varustaisi kummikansanryhmän keskuudessa toimivat työntekijät Pyhän Hengen voimalla ja
rohkeudella
Jumala antaisi heille syvää rakkautta kansanryhmää kohtaan
Jumala antaisi työntekijöille ymmärrystä valita kulttuurillisesti sopivat evankeliointikeinot ja viisautta
evankeliumin sanoittamiseen ymmärrettäväksi kansanryhmän kulttuuri huomioiden

Rukoillaan varjelusta työntekijöille




Sekä hengellistä että fyysistä varjelusta eturintamassa toimiville työntekijöille
Erityistä varjelusta kansanryhmän parista nouseville seurakuntien istuttajille ja vanhimmille
Yksimielisyyttä kaikkien kummikansanryhmän parissa työskentelevien työntekijöiden kesken (Joh 13:35)

Anotaan työn mahdollistajia





Omankielisiä Raamattuja ja muuta hengellistä materiaalia
Taloudellisen tuen löytymistä pioneerivaiheeseen kaikille työntekijöille ja materiaalihankinnoille
Suopeutta kummikansanryhmän johtajien, kyläpäälliköiden ja muiden vaikuttajien taholta
Mediatyön avautumista kansanryhmälle soveltuvalla tavalla (radio-ohjelmat/ satelliittitelevisiolähetykset/ internetpohjaiset palvelut/ puhelinsovellukset/ Jeesus-filmit/ audiomateriaalit ym.)

Voit rukoilla näitä asioita kummikansanryhmäsi puolesta

KULJETAAN rukouksin Kristuksen seuraajiksi lähteneiden mukana
Kiitetään ja iloitaan evankeliumin vastaanottaneista ja pyydetään heille siunausta
Pyydetään hengellistä vahvistumista




Jumalan siunauksen näkymistä evankeliumin vastaanottaneiden elämässä todistuksena Kristuksen
muuttavasta voimasta
Kristityille juurtumista yhä syvempään Kristuksen tuntemiseen, kasvua terveeseen uskoon ja
varjeltumista harhaopeilta
Pyhän Hengen antamaa vahvistusta, voimaa, kestävyyttä ja uskollisuutta kristityille, niin että he pysyvät
uskossa ja jaksavat palvella Kristusta painostuksen ja vainonkin kohdatessa

Anotaan seurakuntien syntymistä





Kansanryhmän pariin muodostuisi itsenäisiä seurakuntia ja niihin löytyisi uskollisia, Pyhän Hengen
ohjauksessa kulkevia vastuunkantajia
Seurakuntien varjeltumista vääriltä profeetoilta, vääriltä opeilta ja harhaanjohtajilta
Seurakunnat voisivat kasvaa ja ottaa vastuuta oman kansanryhmänsä evankelioinnista
Seurakunnista tulisi taloudellisesti itsenäisiä

Pyydetään evankeliumin leviämistä





Jumalan sana saisi yhä vahvemman jalansijan kummikansanryhmän keskuudessa ja leviäisi leviämistään
(Apt 12:24)
Kristityille sellaista keskinäistä rakkautta, joka toimii puoleensavetävänä valona jokaiselle uuteen
uskonyhteisöön tulevalle
Jumala vahvistaisi sanansa mm. sairaiden parantumisen ja erilaisten rukousvastausten kautta
Kansanryhmän pariin tulisi niin paljon Jeesuksen seuraajia, ettei se enää olisi saavuttamaton
kansanryhmä

Rukousaiheita kummiuden varrelta

Lisää rukousaiheita löydät Rukous2025-rukousvihkosta.
Voit tilata sen rukous2025.fi-sivuilta.

