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“Minä rukoilen 
Maailman Lasten  
puolesta tänään!” 

   Rukoile niiden perheiden 
puolesta Sri Lankassa, 
jotka menettivät lapsia 
viimeaikaisissa 
pommituksissa. 
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Rukoile ja siunaa 
pyhäkoulunopettajia. 
Rukoile, että lapset 
oppivat tuntemaan 
Jeesuksen 
pelastajanaan. 

Huomenna ramadan 
päättyy. Rukoile, että 
muslimit saavat unia ja 
näkyjä Jeesuksesta. 

Rukoile kaikkien niiden 
puolesta, joilla on sama 
nimi kuin sinulla. 
Rukoile niiden lasten ja 
aikuisten puolesta, 
jotka ovat kotinsa 
vankeja. 

Rukoile 100 000 lapsen 
puolesta orpokodeissa 
Ukrainassa. He 
tarvitsevat rakastavaa 
huolenpitoa ja perheitä. 

Rukoile lasten puolesta, 
jotka osallistuvat 
noituuden teemaisille 
leireille tänä kesänä 
Yhdysvalloissa. 

Rukoile Israelin 
puolesta ja Jerusalemin 
rauhan puolesta. 
Rukoile niiden puolesta, 
jotka vihaavat Israelia. 

Rukoile perheiden 
puolesta, jotka 
tarvitsevat ruokaa ja 
muita perustarpeita. 
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Rukoile seurakuntien 
puolesta, jotka kamp- 
pailevat kasvunsa 
kanssa ja että jäsenet 
rakastaisivat ja 
kunnioittaisivat 
toisiaan. 

Rukoile  vanhempiesi, 
isovanhempiesi ja 
muiden 
perheenjäsentesi 
puolesta. 

Rukoile, että monet 
lapset tulisivat sinun 
kanssasi GO2020 
-liikehdinnän  lasten 
ryhmän rukous- ja 
lähetyskumppaneiksi. 

Rukoile teinien 
puolesta, jotka 
tarvitsevat työpaikkoja. 
Rukoile lasten puolesta, 
joiden on pakko kerjätä 
tai tehdä kovaa työtä. 

Rukoile radikaalien 
muslimiryhmien lasten 
puolesta, joita 
koulutetaan 
tappamaan jumalan 
nimessä. 

Rukoile lasten puolesta 
vainotuissa maissa, että 
he tuntevat Jumalan 
läsnäolon erityisellä 
tavalla. 

Rukoile lähetyslasten 
puolesta. Jotkut 
lähetetään pois kotoaan 
kouluihin, toiset 
tarvitsevat ystäviä 
lähetyskentillä. 
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Kiitä Jumalaa isistä, 
isäpuolista, 
adoptioisistä, sijaisisistä 
ja hengellisistä isistä. 

Pyydä Jumalaa 
näyttämään sinulle 
ystävällinen teko, jota 
tehdä toisille 
jakaaksesi Hänen 
rakkauttaan. 

Rukoile kaikkien 
palvelutyöntekijöiden 
puolesta, jotka 
tavoittavat ihmisiä 
jakaakseen tarvikkeita 
ja evankeliumia heille. 

Rukoile kaikkien niiden 
lasten puolesta, jotka 
osallistuvat lähetys- 
matkoille. Rukoile 
kaikkien kesän 
raamattukouluryhmien 
puolesta. 

Rukoile Jumalaa 
avaamaan tie  niille 
lapsille, jotka ovat 
erityisellä tavalla 
lahjakkaita, että he 
saisivat oppitunteja ja 
koulutusta. 

Pyydä Jumalaa 
pitämään huolta ja 
lohduttamaan leskiä, 
jotka kasvattavat 
lapsensa yksin. 

Kiitä Jumalaa, että Asia 
Bibi on nyt turvassa 
Kanadassa! Rukoile Leah 
Sharibun puolesta, joka 
on Boko Haramin 
vankina. 
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Rukoile , että lapset 
vainotuissa maissa 
seisovat vahvoina 
Jumalan taistelu-  
varustuksessa. 

24 
Rukoile niiden 
puolesta, jotka ovat 
kanssasi samanikäisiä. 

25 
Kysy Pyhältä Hengeltä, 
mitä rukoilla. Rukoile 
“Jumalan ideaa” World 
Shapers Clubin evanke- 
liointitapahtumaan 
toukokuussa 2020. 
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Pyydä Jumalaa 
antamaan lapsille 
viisautta ja kykyä 
tunnistaa paha ja paeta 
sitä. 
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Rukoile johtajien 
puolesta Kiinassa: he 
ovat julistaneet 
kristinuskon 
vahingolliseksi 
yhteiskunnalle. 

28 
Rukoile World Shapers 
Club johtajien ja 
lähettiläiden puolesta 
ja niiden puolesta, jotka 
kääntävät kalenteria.  

                                             29 
Rukoile, että enemmän 
World Shapers- ryhmiä 
(Maailman Muokkaajia) 
saisi kiinni rukousnäystä. 

                                    31 

Ylistä ja kiitä Jumalaa 
rukousvastauksista! 
 

 
“Vanhurskaan 
hedelmä on elämän 
puu,  

 
 

ja viisas voittaa sieluja. 
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