
Algeria

28. toukokuuta (1. päivä) - Moni tunisialainen kokee 
elämänsä epävarmaksi eikä luota maan uuteen hallituk-
seen. Rukoillaan maahan vakautta ja rauhaa sekä maan 
johtajille viisautta. Pyydetään töitä heille, jotka ovat me-
nettäneet elinkeinonsa. Pyydetään Jeesusta kohtaamaan 
tunisialaisia ja antamaan heille elämän tarkoituksen.  
Ps. 145:8-21

29. toukokuuta (1. päivä) - Rukoillaan eri puolilla Suomea 
elävien somaleiden ja muiden muslimitaustaisten maa-
hanmuuttajien puolesta. Rukoillaan, että he tutustuisivat 
kristittyihin, jotka rakastavat heitä Kristuksen rakkau-
della. Rukoillaan heille rohkeutta lukea Raamattua ja 
tutustua Jeesukseen. 1 Tim. 6:17-19

30. toukokuuta (1. päivä) - Muslimimaailmassa häpeä ja 
kunnia ohjaavat ihmisten käytöstä enemmän kuin käsite 
oikeasta ja väärästä. Evankeliumilla on voima vapauttaa 
ihminen häpeästä ja antaa kestävä arvopohja. Rukoillaan, 
että sanoma Jeesuksesta syntien sovittajana saavuttaisi 
näitä kulttuureita. 1 Sam. 2:8

31. huhtikuuta (1. päivä) - Komorit on vulkaaninen 
saariryhmä Afrikan itäpuolella. Maan asukkaista 98 % on 
muslimeja. Maa on yksi maailman köyhimmistä maista. 
Rukoillaan, että saarten pieni kristillinen väestö saisi olla 
maassa valona ja siunauksena. Gal. 6:9-10

Kuinka kallis onkaan sinun armosi, Jumala! 
Ihmislapset turvautuvat siipiesi suojaan. 

 
Ps. 36:8

Palvelemassa maailman vainottuja kristittyjä
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Brunei

jopa 10-11-vuotiaat nuoret ovat seksuaalisesti aktiivisia. 
Yhä useammat miehet menevät ulkomailla salaa naimisiin 
toisen vaimon kanssa. Rukoillaan, että Jumala osoittaisi 
armonsa Malediiveillä ja avaisi evankeliumille ovet, jotta 
Hän voi ”päästää vangitut vapaiksi”. Luuk. 4:18-19

22. toukokuuta - Rukoillaan lähetystyöntekijöiden puo-
lesta, jotka opettavat maan kristittyjä salassa. Pyydetään 
heille keskinäistä yhteyttä, sillä heidän välillään olevat 
eripuraisuudet ovat hidastaneet seurakuntien kasvua. 
Rukoillaan, että Jumala avaa heidän sydämensä niin, että 
he voivat rakentaa Jumalan valtakuntaa yhdessä.  
Joh. 17:20-23

*Nimet muutettu turvallisuussyistä.
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23. toukokuuta - Rukoillaan viisautta Algerian kirkon 
johtajille ramadanin aikana. Usein juuri silloin moskeijoi-
den julistuksissa esiintyy paljon vihaa kristittyjä kohtaan. 
Hepr. 12:2-3

24. toukokuuta - Ramadanin kynnyksellä on tavallista, 
että muslimiväestö muuttuu tavallista hyökkäävämmäksi 
muiden uskontojen edustajia kohtaan. Rukoillaan kirk-
kojen turvallisuuden puolesta ja että kirkot löytäisivät 
tapoja kohdata yhteiskunnan positiivisella, muutosta 
tuovalla tavalla. 2 Tess. 1:11-12

Ramadan  
(islamilainen paastojakso)

25. toukokuuta - Lakiuudistus islamilaisen sharialain 
aseman vahvistamisesta valmistuu kesäkuussa. Ru-
koillaan, ettei lakiesitys toteudu, sillä se tarkoittaisi yhä 
ankarampia rangaistuksia myös kristityille. Rukoillaan, 
että sulttaani ja hänen neuvonantajansa näkisivät lakien 
kielteiset vaikutukset ja muuttaisivat mielensä.  
1 Tim. 2:1-4

26. toukokuuta - Vaino ja pelko estävät evankeliumin 
leviämisen Brunein malaiji-väestön keskuudessa. Ru-
koillaan, että kristityt kertoisivat evankeliumin sanomaa 
myös malaijeille. Pyydetään Herraa siunaamaan niitä 
harvoja, jotka sen jo tekevät. Jes. 52:7

27. toukokuuta (1. päivä) - Rukoillaan niiden puolesta, 
jotka valmistavat ja syövät ruokaa öisin ramadanin aikana 
- että Jeesus saisi tulla heille todelliseksi elämän leiväksi. 
Joh. 6:35
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Marokko

4. toukokuuta - Rukoillaan, että maaseudun seurakunnat 
tavoittaisivat ihmisiä Jumalan rakkaudella. Pyydetään 
Jumalaa antamaan seurakuntien papeille ja kristityille 
viisautta, jotta he voivat jakaa evankeliumin sanomaa 
rohkeasti. Joh. 15:16 

5. toukokuuta - Rukoillaan maan koulutusjärjestelmän 
puolesta. Hallitus on linjannut, että koulukirjojen tulee 
heijastaa yhä vahvemmin islamilaista maailmankuvaa. 
Kristityt eivät näin saisi kouluissa lainkaan opetusta 
omasta uskonnostaan. Kaupungeissa uskonnonopetuksen 
vaihtoehtoina olisivat islam ja hindulaisuus. Ps. 33:10-15 

6. toukokuuta - Noin 45 % Bangladeshin väestöstä on 
alle 18-vuotiaita. Monet nuoret etsivät elämän tarkoitusta 
sosiaalisesta mediasta ja viihteestä.  Rukoillaan, että mah-
dollisimman moni nuori bangladeshilainen ymmärtäisi, 
että vain Jumala voi täyttää tyhjyyden heidän sydämis-
sään. Ps. 37:3-5
7. toukokuuta - Bangladesh on maailman 13. korruptoi-
tunein maa. Viime vuosien aikana myös terroriteot ovat 
lisääntyneet. Kaikki tämä viittaa yhteiskunnan moraaliseen 
rappeutumiseen. Rukoillaan, että yhä useammat bangla-
deshilaiset löytäisivät uskon Jeesukseen. Jes. 58:7-10   

15. toukokuuta - Rukoillaan, että Marokon kirkko saisi 
virallisen hyväksynnän. Hallitus mahdollistaa äärimusli-
mien terroristiryhmien toiminnan ja ajattelee suosivansa 
maltillista islamia. Rukoillaan, että Marokon kuningas 
huomaisi epäoikeudenmukaisuudet ja alkaisi noudattaa 
perustuslaissa olevaa uskonnonvapauslakia. Ps. 25:9-14 

MalesiaSudan

Bangladesh

1. toukokuuta - Sudanin väestöstä suurin osa on sunni-
muslimeja, mutta hallituksella on vahvat siteet shiialai- 
seen Iraniin. Maan oikeusjärjestelmä perustuu islami-
laiseen sharia-lakiin, ja islamin hylkäämisestä seuraa 
kuolemantuomio. Maassa kuitenkin elää pieni joukko 
kristittyjä. Rukoillaan, että Herra johdattaisi yhä uusia 
ihmisiä löytämään uskon Jeesukseen. Joh. 1:12-13

2. toukokuuta - Sudanin kristityt asuvat pääsääntöisesti 
pääkaupungissa Khartoumissa tai Nuba-vuorilla. Maan 
kristityt ovat joutuneet etnisen puhdistuksen kohteeksi, ja 
jumalanpilkkaa koskevaa islamilaista lainsäädäntöä käy-
tetään kristittyjä vastaan. Pyydetään Herraa suojelemaan 
seurakuntia ja siunaamaan heitä armollaan. Ps. 9:14, 19

3. toukokuuta - Kiitetään, että kirkko kasvaa Sudanissa 
haasteista huolimatta. Rukoillaan maan seurakunnille uskol-
lisia hengellisiä johtajia, jotka osaavat varustaa maan kristit-
tyjä terveellä hengellisellä opetuksella. Rukoillaan kristityille 
rohkeutta todistaa Jumalan rakkaudesta musliminaapu-
reilleen. Ef. 3:16-21

16.  toukokuuta - Saudi-Arabian uskonnolliset poliisit 
yrittävät löytää kristittyjen kokoontumispaikat. Rukoil-
laan, että Jeesus ilmestyisi heille, kuten Hän ilmestyi 
kristittyjä vainoavalle Paavalille. Rukoillaan myös, että 
kristittyjen rakkaus koskettaisi heitä, jos he löytävät kris-
tittyjen kokoontumispaikat. Ap.t. 9:1-5

8. toukokuuta - ISIS houkuttelee Malesiassa joukkoihinsa 
varsinkin niitä nuoria, jotka tulevat rikkinäisistä kodeista 
antamalla heille merkityksen elämään. Myös Myanmarista 
tulleet islamilaiset Rohingya-pakolaiset ovat helposti rekry-
toitavissa, sillä monet heistä ovat työttömiä ja valtaväestön 
syrjimiä. Rukoillaan, että he löytäisivät elämän Kristuksessa 
eivätkä kuolisi taistelemalla ISIS:n riveissä. Joh. 8:12
9. toukokuuta - ARukoillaan viisautta ja voimia Malesian 
salassa uskoville kristityille. Pyydetään Herraa suojele-
maan heitä, jotta he saavat kasvaa uskossaan. Ps. 36:6-11
10. toukokuuta - Malaijit muodostavat 60 % Malesian 
väestöstä. Pyydetään maan kristityille viisautta ja rohke-
utta malaiji-väestön tavoittamiseen. Kol. 1: 9-14

11. toukokuuta - Saudi-Arabian johtama sotaoperaatio 
on ajanut Jemenin tuhon partaalle: Sairaalat eivät toimi, 
ruoasta ja vedestä on puutetta ja polttoainetta on vaikea 
löytää. Kristityt ovat joutuneet keskelle konfliktia, josta 
he eivät ole osallisia. Rukoillaan, että myös kristityt 
saavat osuutensa hätäavusta, jota alueelle jaetaan musli-
mimaiden kautta. Ps. 10:17-18

12. toukokuuta - Noin puolet Jemenin pakolaisista on 
naisia, ja heidän keskuudessaan on myös kristityiksi 
kääntyneitä. Hätä on suuri: Teinitytöt joutuvat olemaan 
erossa ystävistään, äidit yrittävät elättää lapsiaan hyvin 
vaikeissa olosuhteissa, ja vanhoilta naisilta on viety van-
huus turvallisessa ympäristössä. Rukoillaan, että Jumala 
pitäisi heistä huolta. Ps. 68:5-7

17.  toukokuuta - Kiitetään Herraa kasvavasta kirkosta Ira-
nissa, vaikka vaino on samalla lisääntynyt. Menneen talven 
aikana useita kotiseurakuntia on suljettu. Seurakuntalaisia 
on kuulusteltu, ja useat heistä ovat menettäneet työnsä 
uskonsa vuoksi. Monet kristityt ovat joutuneet lähtemään 
maasta. Rukoillaan Iranin kristittyjen ja maan viranomais-
ten puolesta. Ap.t. 4:29-30Room. 8:21

18.  toukokuuta - Iranilaisesta mediasta ja internetistä 
löytyy paljon kristittyjen vastaisia videoklippejä ja artik-
keleita. Rukoillaan, että Jumala suojelee Iranin kristittyjä 
syrjinnältä ja vääriltä syytöksiltä. 1 Piet. 3:13-17

19.  toukokuuta - Rukoillaan vangittujen iranilaisten 
kristittyjen ja heidän perheidensä puolesta. He joutuvat 
vankiloissa usein fyysisen ja henkisen kidutuksen koh-
teiksi. Rukoillaan heille Jumalan suojelusta ja lohtua.  
Luuk. 18:7-8

Jemen

Malediivit

20.  toukokuuta - Malediiveilla virallinen, ankara islam on 
syrjäyttänyt suvaitsevaisen, väestön harjoittaman islamin. 
Rukoillaan niiden puolesta, jotka elävät raskaiden lakien 
alla. Rukoillaan, että lait johtaisivat ihmisiä etsimään 
Jeesusta, joka antaa levon työn ja kuormien uuvuttamille. 
Matt. 11:28-29 

21. toukokuuta - Malediiveilla on monia sosiaalisia 
epäkohtia. Maan ihmisoikeuskomission raportin mukaan 

Käännä

13. toukokuuta - Kiitetään Herraa siitä, että Hän ilmoittaa 
itsensä häntä etsiville myös Marokossa. Herra pysäytti 
radikalisoituneen musliminuoren, joka olisi joutunut läh-
temään salafi-islamin oppien mukaiseen pyhään sotaan. 
Hän jätti islamin, on nyt salaa kristitty ja osa maanalaista 
kirkkoa. Joh. 3:16-17 

14. toukokuuta - Rukoillaan Marokon äärimuslimien 
puolesta. Uskoon tulleen entisen salafistin mukaan 
radikaalimuslimit ajattelevat palvelevansa Jumalaa ja et-
sivänsä Jumalaa enemmän kuin useimmat muut. Rukoil-
laan, että he löytävät Jeesuksen. 1 Tim. 2:4-6

Saudi-Arabia

Iran
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