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Missio-
rukousilta



Rakennamme 
Jumalan 
valtakuntaa



”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on 
tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä 
sanoma!” (Mark. 1:15.)

”Kirjoita näky niin selvästi tauluihin, 
että sen voi vaivatta lukea.” (Hab. 2:2.)

”Hän liittää yhteen koko ruumiin ja 
pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, 
kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä 
mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu 
rakkaudessa.” (Ef. 4:16.)



Rukoilemme

• Siunausta tälle illalle 

• Puhdasta sydäntä

”Herran siunaus menestyksen antaa, 
omin voimin sitä ei lisätä.” San. 10:22

”Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta 
kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas 
sydän ja uudista minut, anna vahva henki.”
Ps. 51:9, 10



Rukoilemme

• Jumalan tahdon toteutumista 

• Yhteyttä Isään ja toisiin kristittyihin

”Sinä olet etsinyt niitä, jotka iloiten täyttäisivät
tahtosi, jotka sinua muistaen kulkisivat teitäsi.” 
Jes. 64:5

”Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä,
Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla
yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun
lähettäneen minut.” Joh. 17:21



Laulakaa Herralle 
-lauluhetki

”Laulakaa ylistystä 
Jumalalle, laulakaa, 
laulakaa ylistystä 
kuninkaallemme, laulakaa.” 
Ps. 47:7



Mission puolesta 
rukoileminen 



Mediat

”Menkää kaikkialle maailmaan ja 
julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” 
Mark. 16:15

Tapahtumat

”Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on 
jotakin annettavaa: laulu, opetus tai 
ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. 
Kaiken on tapahduttava yhteiseksi 
parhaaksi.” 1. Kor. 14:26



Henkilökohtaiset kohtaamiset

”Te, jotka olette Jumalan valittuja, 
pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis 
sydämelliseen armahtavaisuuteen, 
ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen 
ja kärsivällisyyteen.” Kol. 3:12

Sosiaalinen ulottuvuus

”Kantakaa toistenne taakkoja, niin te 
toteutatte Kristuksen lain.” Gal. 6:2



Vaihtuvat ajankohtaiset 
rukouspyynnöt missiolta

Kiitämme Jumalaa, että:

1) Hän on johtanut mukaan jo 343 seurakuntaa

ja 28 kristillistä järjestöä, mediaa ja kirkkokuntaa/

herätysliikettä.

2) Valtakunnalliset mission valmistelut ovat aikataulussa

kesälomien alkaessa.



Rukoilemme Jumalalta, että:

3) Tietoisuus missiosta voisi laajeta uskovien keskuudessa 

mm. hengellisillä kesäjuhlilla olevan infon myötä.

4) Missioon ilmoittautuisi kesän aikana tarpeellinen määrä

vapaaehtoisia, että olisi tarpeeksi uskovia kohtaamaan

evankeliumin koskettamia ihmisiä joka puolella Suomea.

5) Hän siunaisi kaikkia seurakuntia, joissa syksyn tapahtumia,

koulutuksia ym. mission järjestelyjä vielä tehdään.

Seurakuntalaisille innostusta ja voimia toimia erilaisissa tehtävissä.



Rukoilemme Jumalalta, että:

6) Kesän varainkeruukampanjat voisivat tuottaa 

hyvää tulosta. Rukoillaan yritystapaamisia vielä 

alkusyksylle eri puolille Suomea.

7) Viimeisetkin stoorien kuvaukset menisivät hyvin ja 

saataisiin nähtäväksi suomalaisia puhuttelevia videoita.

8) Edelleen uusia seurakuntia voisi lähteä mukaan missioon.

Pyydetään edelleen 400 mukaan lähtenyttä seurakuntaa.

9) Hän avaa suomalaisten sydämet vastaanottamaan evankeliumin.



Laulakaa Herralle 
-lauluhetki

”Minä laulan Herralle 
kaiken ikäni, laulan ylistystä 
Jumalalleni niin kauan kuin 
elän.” 
Ps. 104:33



Oman alueen 
rukousaiheet

”Toimikaa sen kaupungin 
parhaaksi, johon minä olen 
teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen 
puolesta Herraa, sillä sen 
menestys on teidänkin 
menestyksenne.”  Jer. 29:7



Omat 
henkilökohtaiset 
rukouspyynnöt

”Älkää olko mistään 
huolissanne, vaan saattakaa 
aina se mitä tarvitsette, 
rukoillen, anoen ja kiittäen 
Jumalan tietoon.” Fil. 4:6



Laulakaa Herralle 
-lauluhetki

”Halleluja! Laulakaa 
Herralle uusi laulu, laulakaa 
hänen ylistystään pyhien 
seurakunnassa!” 
Ps.149:1



Loppurukous

”Herra varjelee sinun 
lähtemisesi ja tulemisesi 
nyt ja ikuisesti.” 
Ps. 121:8



Seuraavan rukousillan info

Liity valtakunnalliseen 
rukousverkostoon

Yksittäiset rukoilijat tai rukousryhmien 
vastuuhenkilöt voivat liittyä valtakunnalliseen 
rukousverkostoon mission nettisivuilla 
täytettävällä lomakkeella www.missio2022.fi
tai
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: 
rukous@missio2022.fi

•

•



Kiitos, että 
olet mukana!
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