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Kristityt rukoilevat yli seurakuntarajojen 11.4.2019

Huhtikuussa rukoilemme

1. eduskuntavaalien puolesta

Eduskuntavaalien lähestyessä rukoilemme edelleen, että suomalaiset äänestävät vaaleissa sellaisia 
henkilöitä, jotka rohkeasti puolustavat kristillisiä arvoja. 

2. seurakuntien välisen yhteyden puolesta

Rukoilemme, että seurakunnat yhdessä pysyvät ainoassa totuudessa, joka on Jeesus Kristus ja josta 
Jumalan Sana opettaa. Pitämällä katseemme Jeesuksessa ja rakastamalla hänen antamallaan 
rakkaudella toinen toisiamme, toimimme rakkaudellisena esimerkkinä erityisesti niille, jotka eivät vielä 
ole uudesti syntyneet ylhäältä.  

"Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin 
me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma
ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua." 
(Joh 17:22 - 23)

3. Jumalan antamaa ilmestystä todellisesta Messiaasta juutalaisille

Rukoilemme, että Jumala avaa valitun kansansa silmät ja että se saa ilmestyksen Jeesuksesta 
Kristuksesta. 

Paastoaika 10.–11.4.
Paasto alkaa keskiviikkoiltana 10.4. klo 18.00 ja päättyy torstaina 11.4. klo 18.00. 

Päivä huipentuu torstai-illan suoraan esirukousohjelmaan, johon voi lähettää kotiin, uskoon ja 
isänmaahan liittyviä rukousaiheita soittamalla p. 09 756 2520. 

Esirukoilijoita johtavat Martti ja Mirja Ojares.

Ilmoittautumiset 5.4. mennessä
Paastoryhmien ilmoittautumiset tulee tehdä 5.4. mennessä sähköpostilla tv7@tv7.fi tai soittamalla TV7 
Keskukseen, p. 09 756 2510 arkisin klo 9.00–16.00.

Muista ilmoittaa puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, niin voimme tarvittaessa olla yhteydessä 
sinuun.

Suora lähetys 11.4. klo 18.30
TV7 lähettää suorana lähetyksenä Paastoa ja rukousta Suomen puolesta -ohjelman 11.4. klo 18.30–
21.30. 

Merkitse jo nyt kalenteriisi seuraavat 2019 paastopäivät  6.6., 29.8., 24.10. ja 19.12.
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