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TURKU RUKOILEE – rukouskirje lokakuu 2020
»Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää
siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä
noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.» (Matt.28:18-20)
Jeesus antoi meille tehtävän – ei kainosti pyydellen, vaan Herran määräyksenä, jotta kenenkään ei
tarvitsisi matkata helvettiin. Tämän päivän Suomessa lähetyskäsky toteutuu perin huonosti, joten kun
on mahdollisuus tarttua evankeliointihaasteeseen – siihen kannattaa ryhtyä heti. Pohjan kristittyjen
palolle evankeliumille ja uskomattomien sydänten avautumiselle Jeesukselle luo rukous. Rukoillaan
tänä korona-syksynä erityisesti evankeliumin eteenpäin menemistä ja lähdetään liikkeelle. Mestari
itse on luvannut olla kansamme – kaikkina päivinä. Kiitos Jeesus!
Perjantaina 2.10. klo 18.30 olemme Henrikinseurakunnan vieraana. Illan juontaa kirkkoherra
Pauliina Uhinki-Suominen yhdessä allekirjoittaneen kanssa. Musiikissa palvelee MikaelLove ja
rukousopetuksesta vastaa Pekka Perho Seinäjoelta. Perho toimii evankeliointikoordinaattorina Hyvä
Sanoma ry:ssä. Se haluaa sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin
viemisessä. Illassa rukousta johtamassa Henrikinseurakunnan aktiiveja ja pastoreita eri
seurakunnista.
Turku rukoilee pastoritiimin puolesta
Pasi Jaakkola
kappalainen, Mikaelinseurakunta
---------------

LOKAKUUN RUKOUSAIHEET
1. Turun seudun varjeltuminen koronalta ja sairaiden paraneminen
2. Lähetyskäskyn toteutuminen ja kristittyjen sydänten syttyminen evankeliumille
3. Uskomattomien sydänten avautuminen Jeesukselle
TurkuMission nettisivut: www.turkumissio.fi
Tykkää TurkuMission Facebook-sivusta: www.facebook.com/turkumissio

Kutsu infotilaisuuteen

Hei!

Uusi rukouspalvelukoulutus käynnistyy verkossa lokakuussa
Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua rukouspalvelukoulutukseen (Healing Room-peruskoulutus) Zoomin kautta torstaiiltaisin 15.10.-3.12.2020 klo 19:00-20:30 välisenä aikana. Koulutus on avoin kaikille parantavasta rukouksesta
kiinnostuneille, tule rohkeasti mukaan.
Osallistuminen on helppoa ja nyt sen voi tehdä kotoa käsin tai vaikka reissun päältä. Opiskelemme parantumisen
perusteita Healing Roomin koulutusmateriaaleilla. Verkkokoulutuksena tapahtuva opiskelu on joustavaa myös arjen
kiireiden keskellä.
Jokainen kurssilainen katsoo oman aikataulun mukaan kyseisen viikon Healing Roomin video-opetuksen verkossa ja
tekee yksilötehtävät itsenäisesti.
Kerran viikossa, torstai-iltaisin kokoonnumme Zoom-ohjelman kautta yhteen keskustelemaan opetusosioista,
jakaudumme pienryhmiin keskustelemaan ja harjoittelemme rukousta käytännössä.
Osallistuminen ei sido mihinkään. Koulutuksella vahvistetaan seurakuntien rukouselämää ja se mahdollistaa hakemisen
rukouspalvelijaksi Healing Roomiin. Astu Jumalan seikkailuun!
Tiedot koulutuksesta
Paikka: Koulutusta varten ei tulla mihinkään paikkaan vaan kukin osallistuja on kotona, matkalla tai missä milloinkin
sattuu olemaan. Koulutus tapahtuu verkkokoulutuksena netin välityksellä ja yhteiset kokoontumiset tapahtuvat Zoomvideoyhteyden kautta
Aikataulu:
•
•
•

Kurssi pidetään 15.10. – 3.12.2020 välisenä aikana.
Yhteiset kokoontumiset ovat torstai-iltaisin klo 19:00-20:30.
Jokaiseen jaksoon liittyvä opetusvideo katsotaan ja siihen mahdollisesti liittyvät tehtävät tehdään viikon aikana
ennen torstai-iltaa.

Muuta tietoa:
•
•

Kurssiin sisältyy kurssikirja, joka lähetetään ilmoittautuneille postitse.
Lisätiedustelut sähköpostitse: info@healingrooms.fi

Ilmoittautuminen:
https://healingrooms.fi/palvelut/kurssi/tervetuloa-hr-kurssille/
Varaa aika nyt kalenteriisi ja valmistaudu rukoillen kurssille. Olet Isälle rakas, Hän on mukanasi ja mielellään
yllättää sinut hyvyydellään.
Koulutuksen hinta:
•
•
•
•

Koulutuksen hinta on 50 €/hlö
Työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset 35 €/hlö (edellytetään alennuskortti)
Nuoret (14-20-vuotiaat) 15 €/hlö.
Osallistuminen maksetaan ennen koulutuksen alkua nettikaupassa ilmoittautumisen yhteydessä.

Hinta sisältää koulutusmateriaalin kirjan, jonka osallistuja saa omaksi.
Terveisin,
Markku Laitinen
Suomen Healing Rooms - toiminnanjohtaja

