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mies pidätti hänet. Tadžikistanissa kristillisen kirjallisuu-
den jakaminen on julkisilla paikoilla kiellettyä. Sahat on 
päässyt vapaaksi, mutta rukoillaan hänen turvallisuuten-
sa, seurakuntansa ja yhteyshenkilöidensä puolesta. Ps. 23

28. huhtikuuta - Huumeiden käyttäjille ja alkoholiste-
ille tarkoitetun kristityn kuntoutuskeskuksen asukas 
valehteli turvallisuuspalvelulle, että hänet oli pakotettu 
kääntymään kristityksi. Keskus pengottiin ylösalaisin, 
johtajalle määrättiin sakot ja keskus uhattiin sulkea, jos 
he levittävät edelleen evankeliumin sanomaa. Rukoillaan 
keskuksen henkilökunnan ja asukkaiden puolesta ja että 
työ voisi jatkua. Ap. t. 4:29

29. huhtikuuta - Sitoran* (17 vuotta) islaminuskoinen 
isoveli hakkasi hänet muutama kuukausi sitten. Sitora 
on toipunut fyysisesti, mutta hän ei voi vieläkään mennä 
kirkkoon, puhua muille kristityille tai lukea Raamattua. 
Häntä ja hänen kristittyä isoäitiään seurataan tarkasti. 
Rukoillaan heidän uskonsa ja turvallisuutensa puolesta. 
Rukoillaan myös Sitoran veljen puolesta. Luuk. 22:32.

”Mutta Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä 
nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla 

teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.” 
 

Sananl. 3:5-6.
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maksamaan sakot. Rukoillaan myös heidän perheidensä 
henkisten, fyysisten ja hengellisten tarpeiden puolesta. Ru-
koillaan myös, että kristityt saisivat mahdollisuuden jatkaa 
jumalanpalveluksien pitämistä. Kol. 1:11-14 

22. huhtikuuta - Kun Guzal* kääntyi kristityksi vuosia sit-
ten, hänen muslimimiehellään ei ollut mitään sitä vastaan. 
Jokin aika sitten hänkin tuli uskoon, mutta hänen suk-
ulaistensa ja naapureidensa kielteiset reaktiot vaikuttivat 
häneen voimakkaasti. Nyt hän kieltää myös Guzalia har-
joittamasta uskoaan. Hän on hyvin agressiivinen vaimoaan 
kohtaan, joka kuitenkin jatkaa Raamatun lukemista ja 
rukoilemista salassa. Rukoillaan Guzalin ja hänen aviomie-
hensä puolesta. Hebr. 12:14-15

* Nimi muutettu turvallisuussyistä.
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23. huhtikuuta - Irakissa tuhannet perheet pakenevat 
turvallisemmille alueille. He tarvitsevat paikan, jossa 
asua, vaatteita ja ruokaa. Monet ovat toivottomia tule-
vaisuutensa suhteen. Pyydetään Jumalaa antamaan uutta 
toivoa ja apua koko maahan. Jes. 61:1-4

24. huhtikuuta - Rukoillaan Irakiin kestävää muutosta, 
jotta maahan voitaisiin turvata rauha. Rukoillaan, että 
viranomaiset palvelisivat kansalaisia ja että Kurdien ja 
Irakin viranomaisten väliset kiistat eivät estäisi rauhan ja 
turvallisuuden toteutumista. Room. 8:6 

25. huhtikuuta - Maan edellisten kriisitilanteiden aikana 
monet pyrkivät väliaikaisesti Syyriaan ja Turkkiin, mutta 
nykyisen kriisin laajuuden vuoksi Jordan ja Libanon 
ovat nyt ainoat vaihtoehdot. Niissäkin elää jo miljoonia 
pakolaisia. Koska maan tilanteen ei odoteta muuttu-
van, pakolaisilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kärsiä ja 
odottaa. Rukoillaan, että Jeesus ilmestyisi ja antaisi heille 
ikuisen toivon. Jer. 29:11

Suomi

26. huhtikuuta - Helmikuussa ryhmä siviilivaatteisia poli-
iseja vieraili jumalanpalveluksissa kahdessa Tadžikistanin 
kylässä kuvaamassa ihmisiä. Kirkon toiminta on ollut lak-
kautettuna tuomion saamiseen saakka, ja kirkon jäseniä 
kuulustellaan päivittäin. Rukoillaan näiden seurakuntien 
puolesta. Ps. 25:20-21

27. huhtikuuta - Jokin aika sitten muslimitaustainen 
kristitty Sahat* tapasi kadulla miehen, jolle hän kertoi 
uskostaan. Kun Sahat antoi hänelle Uuden Testamentin, 

30. huhtikuuta - Rukoillaan Open Doorsin työn puolesta 
Suomessa. Pyydetään Herraa antamaan viisautta ja johda-
tusta Open Doorsin työntekijöille ja avaamaan juuri oi-
keita ovia vainottujen kristittyjen tukemiseksi. Ef. 1:15-16

...jatkoa edelliseltä sivulta
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5. huhtikuuta - Mediassa nostetaan usein esiin Boko 
Haramin tai Fulani-paimenten väkivaltaisuudet. Samalla 
muualla Nigeriassa ilmenevä kristittyihin kohdistuva 
vaino jää huomiotta. Vuosi sitten muslimit keskeyttivät 
Yaurissa kristittyjen jumalanpalveluksen, hakkasivat heitä 
ja väittivät, että kirkkorakennus ei ollut viranomaisten 
hyväksymä. Pastori pidätettiin, vangittiin ja tuomittiin 
sakkoihin. Rukoillaan varjelusta ja tukea alueen kristitylle 
yhteisölle. Ps. 9:10-11

6. huhtikuuta - Vuonna 1952 Kebbin osavaltion asukkaista 
vain 0,3 % oli kristittyjä, nykyään jopa joka neljäs. Kiitetään 
Herraa kasvusta ja rukoile viisautta alueen pastoreille, jotta 
he pysyisivät vahvoina uskossaan haasteista huolimatta.  
1. Piet. 5:10-11

7. huhtikuuta - Pyydetään Jumalaa auttamaan Yaurissa 
eläviä kristittyjä miehiä, joiden maatilat on takavarikoitu. 
Rukoile oikeudenmukaisuuden toteutumista ja että Herra 
auttaisi heitä elättämään perheensä. Ps. 85:13-14 

14. huhtikuuta - Rukoillaan kristittyjen naisten salaisen 
ryhmän puolesta. Rukoillaan heille viisautta todistaa 
uskostaan. Kiitä Herraa heidän yhteisöstään ja rukoile, 
että he pysyisivät vahvoina uskossa. 1. Kor. 16:13

15. huhtikuuta - Rukoillaan kristityn afrikkalaisen naisen 
puolesta, joka on pidätetty Libyassa. Rukoillaan oikeu-
denmukaisuuden toteutumista ja että nainen vapautettai-
siin. Hebr. 13:3

Kolumbia

Pohjois-Korea

Nigeria

Mauritania

1. huhtikuuta - Pohjoiskorealaiset naiset, joita työnte-
kijämme tapaavat Kiinassa, kärsivät usein henkisistä 
ongelmista. He ovat varttuneet pelon ilmapiirissä ja 
ovat jo lapsena joutuneet näkemään julkisia teloituksia 
ja ystäviään surmattuina. Näitä naisia on usein hyväk-
sikäytetty Pohjois-Koreassa tai Kiinassa. Rukoillaan heille 
sisäistä eheytymistä. 1. Piet. 2:24

2. huhtikuuta - Pohjoiskorealaiset on aivopesty palvo-
maan edesmennyttä Kim Il-Sungia. Jopa uskoon tultuaan 
heidän on vaikeaa päästä eroon tästä epäjumalasta. ”Kim 
Il-Sung kuoli vuonna 1994, mutta hän on edelleen kristit-
tyjen hengellisen kasvun esteenä,” toteaa Hwa-Young 
*, joka työskentelee pohjoiskorealaisten keskuudessa 
Kiinassa. Pyydetään Herraa antamaan pohjoiskorealaisille 
todellisen vapauden. Ps. 146:7

3. huhtikuuta - Kristukseen sitoutumisen hinta voi olla 
Pohjois-Koreassa hyvin korkea. Kokonaisia perheitä on van-
gittu, kidutettu ja jopa tapettu kieltäytyessään luopumasta 
uskostaan. Open Doorsin työntekijöiden täytyy työskennellä 
salassa. Pyydetään Jumalaa suojelemaan ja vahvistamaan 
heitä, muita kristittyjä ja heidän perheitään. Ps. 64:2

4. huhtikuuta - Kymmenet tuhannet kristityt on tuomittu 
pakkotyöhön uskonsa tai sukulaisensa uskon vuoksi. 
Pyydä Herraa vastaamaan heidän hengellisiin ja fyysisiin 
tarpeisiinsa ja vapauttamaan heidät. Rukoillaan erityises-
ti niiden puolesta, joista on tullut katkeria ja jotka ovat 
kadottaneet toivonsa, ehkä jopa uskonsakin. Jes. 49:8-10

16. huhtikuuta - Sadat tuhannet Euroopassa pakolais-
ena elävät somalit ovat varmasti kuulleet joulun aikaan 
sanomaa Kristuksesta. Rukoile, että Herra avaisi heidän 
sydämensä totuudelle ja antaisi heille rohkeuden uskoa. 
1. Tess. 2:13

17. huhtikuuta - Jotkut yhteistyökumppaneistamme 
käyvät keskusteluita somalialaisten kanssa, jotka ovat 
etsivällä mielellä. Rukoile, että nämä somalialaiset tun-
nustaisivat syntinsä ja polvistuisivat Herran Jeesuksen 
edessä. Hebr. 7:24-25

8. huhtikuuta - Viime vuoden marraskuussa Kolumbian 
hallitus ja FARC-kapinalliset allekirjoittivat rauhanso-
pimuksen päättääkseen yli 50 vuotta kestäneen verisen 
konfliktin. Monet kristityt vastustivat sopimusta siihen li-
ittyneen seksuaalista identiteettiä koskevan osion vuoksi. 
Rukoillaan hallituksen puolesta ja että Kolumbiaan voisi 
koittaa todellinen rauha. Ps. 55:17-19
9. huhtikuuta - Kolumbian yhteiskunta on jakaantumassa 
yhä selvemmin muun muassa homoseksuaalisuuden, abort-
tien, kristillisen opetuksen ja sukupuolten välisen tasa-arvon 
suhteen. Rukoillaan maan puolesta ja että kristityt voisivat 
olla suolana ja valona yhteisöissään. Matt. 5:13-16
10. huhtikuuta - Alkuperäisheimojen muinaisia kulttuu-
reja suojelevat lait kieltävät evankelioimisen ja kirkko-
jen rakentamisen heimojen alueille. Pyydetään Herraa 
vahvistamaan ja tukemaan Kolumbian heimoissa asuvia 
vainottuja kristittyjä ja Open Doorsin työtä heidän paris-
saan. 4. Moos. 6:24-26
11. huhtikuuta - ”Vainottuja kristittyjä eristetään sosiaa-
lisesti samankaltaisissa yhteiskunnissa kuin missä itse 
elämme. Yhteiskunta ja viranomaiset eivät edes huomaa 
vainojen todellisuutta”, toteaa Tatiana*, yksi Open Do-
orsin traumatyöntekijöistä. ”Kun Jumala kohtaa ihmisiä, 
he huomaavat etteivät olekaan yksin.” Rukoillaan Open 
Doorsin työn puolesta, että kristityt saisivat apua ja roh-
kaisua.” Hebr. 10:23-24.

Somalia

12. huhtikuuta - Jeesuksen ristiä pääsiäisenä kantanut Si-
mon oli kotoisin Kyrenestä, joka sijaitsi nykyisen Libyan 
alueella. Rukoillaan, että evankeliumin ilosanoma tavoit-
taisi monien libyalaisten sydämet ja olisi rohkaisuna 
maan kristityille. Mark. 15:20-21

13. huhtikuuta - Rukoillaan libyalaisen kristityn puole-
sta, jonka viranomaiset ovat pidättäneet. Rukoillaan, että 
hänelle ei tapahtuisi mitään pahaa ja että hänet vapau-
tettaisiin pian. (Hänen turvallisuutensa vuoksi aiheesta ei 
voida antaa yksityiskohtaista tietoa.) Jes. 58:6

18. huhtikuuta - Rukoillaan pienimuotoisen yritystoi-
minnan puolesta, joka auttaa kristittyjä parantamaan 
elinolojaan köyhyyden ja korruption keskellä. Rukoil-
laan maahan sekä taloudellista että hengellistä vakautta. 
Room. 8:21

19. huhtikuuta - Kristityt siirtotyöläiset elävät paineen 
alla. Heitä mm. koskevat muita tiukemmat vaatimukset 
eri asiakirjojen ja varallisuuden suhteen. Rukoillaan jäl-
jelle jääneiden puolesta ja hallituksen politiikan puolesta. 
Rukoillaan, että kristityt olisivat voimallisia todistajia 
kaiken keskellä.  Ps. 10:17-18

20. huhtikuuta - Rukoillaan Mauritanian uskonnonva-
pauden puolesta, sillä islamista kääntyminen on edelleen 
rangaistava rikos. Luuk. 4:18-19

Libya

Azerbaidžan

21. huhtikuuta - Monia kristittyjä on viime aikoina pidä-
tetty, ja kahdelle papille määrättiin valtavat sakot. Heitä 
on myös uhkailtu pitämästä uskonnollisia kokoontumisia 
ilman hallituksen lupaa. Rukoillaan, että papit pystyisivät 

Käännä
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