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Kutsu globaaliin rukouspäivään 5. syyskuuta
Call for Sept 5 Global Day of Prayer

Michael Nissim, 29.8.2021

Globaali aloite rukouspäivästä Covid-huijausta vastaan sunnuntaina syyskuun 5. päivänä 2021.

Tervehdys Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Messiaan nimessä.

Veljet. Hallitukset kaikkialla maailmassa käyttävät väärennettyä pandemiaa lisäämään kansalaistensa 
valvontaa ja pakottavat heitä ottamaan haitallisia rokotteita tai kohtaamaan uhka menettää elantonsa. 
Jokaisen maan poliisi käyttää voimaa niitä kansalaisia vastaan, jotka haluavat avata myymälänsä, 
vierailla ystäviensä luona, tai vain kävellä ja hengittää raitista ilmaa. Israelissa retoriikka rokottamattomia
vastaan on käymässä niin pahaksi, että se vastaa sotaa edeltävää natsien propagandaa juutalaisia 
vastaan. Meidän ja lastemme ei sallita istua kahvilassa (edes ulkopuolella), käydä kirjastossa tai mennä 
uima-altaalle. Israelin pääministeri on vapaasti vertaillut rokottamattomia terroristeihin ja valtamediassa 
leimannut heidät ”murhaajiksi” ja ”parasiiteiksi”. Tiedämme, että samanlaisia asioita ja vielä pahempaa 
tapahtuu maailmanlaajuisesti ja mielestämme meidän kaikkien on nyt aika kääntyä Herran puoleen 
rukouksessa!

Joten liittykäämme yhteen globaalissa rukouspäivässä 5. syyskuuta 2021, syyskuun ensimmäisenä 
sunnuntaina. Emme aio tehdä siitä verkko-tapahtumaa. On parempi, että itsekukin rukoilee perheensä, 
ryhmänsä, tai seurakuntansa kanssa, tai yksinkertaisesti yksin. Kannustamme niitä, jotka haluavat 
paastota, tekemään niin.

Rukousaiheet ja pyynnöt:

* Katumus. Tee parannus henkilökohtaisista synneistä.
* Pako. Rukoile, että Jumala suojelisi ja vapauttaisi meidät ja valmistaisi keinon paeta niille, jotka 
huutavat avuksi Hänen nimeään.
* Ilmiantajia. Että Jumala suojelisi johtavien ilmiantajien ja aktivistien elämää, olivatpa he sitten uskovia 
tai ei (ja että Hän pelastaisi pelastumattomat). 
* Totuus. Että pahat salaliitot Covid -agendan ja rokotteiden takana tulisivat kaikkien, erityisesti niistä 
tietämättömien kristittyjen, tiedoksi. Myös, että kristityt, jotka ovat osallisia, tai mikä vielä pahempaa, 
tukevat tätä agendaa, tekisivät parannuksen.
* Oikeus. Että tämän huijauksen suorittajat ja yhteistyökumppanit paljastettaisiin ja saatettaisiin oikeuden
eteen.
* Käänne. Että vuorovesi alkaisi kääntyä tätä ajavaa globaalia eliittiä vastaan. 
* Palautus. Että Jumala armossaan palauttaisi vapaudet, joita olemme nauttineet, varsinkin 
kokoontumisen ja palvonnan vapauden.

Tarkoituksemme ei ole rukoilla profetoituja tapahtumia vastaan, vaan pyytää Jumalaa armahtamaan 
kansaansa ja jos se on Hänen tahtonsa, ottamaan pois tämän maljan meiltä ja vapauttamaan meidät 
holokaustista, jonka näemme horisontissa. Toisen maailmansodan aikana vuonna 1940 Jumala käänsi 
tapahtumien kulun, kun Englannissa pidettiin kansallinen rukouspäivä. Tuolloin Jumala pelasti 
liittoutuneiden joukot ja he alkoivat siitä lähtien voittaa ratkaisevia taisteluja, joten sen pitäisi rohkaista 
meitä, että kun Jumalan kansa kääntyy Hänen puoleensa - Hän kuulee.

“Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa. Herran kasvot ovat 
pahantekijöitä vastaan, hävittääksensä maasta heidän muistonsa. Vanhurskaat huutavat, ja Herra 
kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa” (Ps. 34:15-17).
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Harkitse tämän viestin kääntämistä ja levittämistä muille seurakunnille ja pastoreille.
Kiitos ja siunausta.

Michael Nissim
Pienen evankelisen seurakunnan pastori, Nahariya Israel.


