Bhutan
23. elokuuta - Sherpan luokkakaverit pilailevat hänen
kustannuksellaan, koska hän on kristitty. Kerran hänet
pakotettiin juomaan ”pyhää vettä”, koska hän kieltäytyi
osallistumasta koulun buddhalaisiin rituaaleihin. Rukoillaan, että Jumala vahvistaisi häntä ja että hänen perheensä
tukisi häntä kiusaamisen keskellä. Jes. 41:10
24. elokuuta - Kiitetään Jumalaa, että hän on muuttanut
monien nuorten bhutanilaisten sydämiä nuortenleirien
kautta. Rukoillaan, että näiden nuorten usko vahvistuisi,
kun he lukevat Raamattua ja rukoilevat. Joos. 1:7-9
25. elokuuta - Sonam on työskennellyt pyhäkoulunopettajana jo kolmen vuoden ajan. Hän tunsi aluksi itsensä
hyvin epävarmaksi ja oli jo aikeissa lopettaa. Open
Doorsin pyhäkoulunopettajille järjestetty koulutus antoi
kuitenkin hänelle varmuutta. Rukoillaan Jumalaa auttamaan häntä tehtävässään. Fil. 4:13
26. elokuuta - Rukoillaan nuorten opiskelijoiden puolesta, jotka tapaavat salaisissa raamattupiireissä. Yksi
heistä, Khassar, tulee buddhalaisesta perheestä, ja hänen
äitinsä vastustaa hänen kristillistä uskoaan. Hän piilottaa Raamatun päiväksi ja lukee sitä, kun muut nukkuvat.
Rukoillaan, että hän pystyisi elämään uskoaan todeksi
perheessään. Ps. 25:8-10

Keski-Aasia
27. elokuuta - Islamilainen lainoppinut (mufta) on kerännyt alueensa johtajia kokoon ja vaatinut heitä painostamaan kristittyjä. Hän pyysi heitä kieltämään lapsiaan
puhumasta kristityille lapsille ja nöyryyttämään heitä eri
tavoin. Rukoillaan kristittyjen perheiden turvallisuuden
puolesta. Ps. 37:5-9
28. elokuuta - Mariam on nuori tadžikki-kristitty, entinen muslimi. Hänen täytyi paeta kotoaan, sillä hänen
äitinsä vaati häntä kieltämään uskonsa. Hänenä äitinsä
ja veljensä ovat uhkailleet kuljettavansa hänet kylän läpi
alastomana nöyryyttääkseen häntä ja jopa tappavansa
hänet. Rukoillaan, että Herra varjelisi Mariamia ja että
hänen koko perheensä voisi tulla uskoon. Ps. 40:2-6

Nigeria
29. elokuuta - Maan muslimienemmistöisessä pohjoisosissa asuvilta kristityiltä opiskelijoilta evätään usein pääsy
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Herra hankkii oikeutta sorretuille, nälkäisille hän
antaa leipää. Herra päästää vangitut kahleista.
Ps. 146:7

Palvelemassa maailman vainottuja kristittyjä

RUKOUSKALENTERI

ELOKUU 2017

kouluihin ja terveydenhuoltoon. Open Doors on auttanut 16 koulun ja porakaivojen rakentamisessa. Kiitetään
Herraa tästä mahdollisuudesta ja pyydetään Häntä
siunaamaan alueella Open Doorsin työtä ja vahvistamaan
opiskelijoiden uskoa. Ps. 36:6-11
30. elokuuta - Boko Haram kidnappasi 82 koulutyttöä
Chibokissa vuonna 2014, ja vapautti heidät tämän vuoden
toukokuussa. Kiitetään Jumalaa tyttöjen vapautumisesta
ja pyydetään tytöille ja heidän perheilleen sekä fyysistä
että psyykkistä paranemista. Pyydetään Jumalalta, että
Hän suojelisi ja vapauttaisi muutkin kidnapatut, joita ei
ole vielä vapautettu. Ps. 147:3-6

Suomi
31. elokuuta - Rukoillaan, että Suomeen syntyisi yhä
enemmän rukouspiirejä, jotka rukoilevat vainottujen
kristittyjen puolesta. Ef. 6:18

*Nimet muutettu turvallisuussyistä.
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Pohjois-Korea
1. elokuuta - Uskosta kertominen on Pohjois-Koreassa
hyvin vaarallista, joten vanhemmat kertovat uskostaan
omille lapsilleen vasta näiden ollessa vähintään teiniikäisiä. Rukoillaan, että Jumala huolehtisi näistä perheistä
ja tekisi työtään lasten sydämissä. Mark. 9:36-37
2. elokuuta - Pohjois-Koreassa asuvien kristittyjen on
mahdotonta kokoontua avoimesti jumalanpalveluksiin tai
edes pienryhmiin. Rukoillaan kristityille mahdollisuuksia
kokoontua ja että tilanne muuttuisi seuraavien sukupolvien aikana. Matt. 12:20-21

Pohjois-Afrikka
3. elokuuta - Uhkaileminen ja kiusaaminen on yleistä
muslimialueilla elävien pohjoisafrikkalaisten kristittyjen
lasten keskuudessa. Lapset kuulevat usein herjauksia, kuten
”Joudut helvettiin”. Rukoillaan kiusattujen lasten vanhemmille viisautta asian käsittelemiseen. Joh. 14:16-17
4. elokuuta - Kristittyjen perheiden lapset ovat luokassaan tai koulussaan usein ainoita kristittyjä. Rukoillaan,
että nämä lapset löytäisivät identiteettinsä Kristuksessa ja
olisivat vahvoja ja rohkeita haasteita kohdatessaan.
Joh. 14:27
5. elokuuta - Rukoillaan niiden lasten puolesta, joita kiusataan ja joilla ei ole koulussa yhtään ystävää. Rukoillaan
niiden lasten puolesta, jotka näkevät painajaisia ja jotka
eivät halua enää mennä kouluun. Room. 8:31-39
6. elokuuta - Kiitetään Herraa lapsille suunnatuista
toimintamuodoista eri kirkoissa. Esimerkiksi pyhäkoulut
ovat lapsille turvallisia paikkoja, joissa he voivat tavata
muita samassa tilanteessa olevia lapsia. Joh. 8:32
7. elokuuta - ”Olemme tietenkin vihaisia siitä, että lapsiamme kiusataan. Vanhempina tunnemme olevamme
koulutusjärjestelmän synnyttämässä ansassa”, sanoo
algerialainen pappi, joka on kolmen teini-ikäisen nuoren
isä. Rukoillaan, että lait turvaisivat myös kristittyjen lasten
oikeudet. Fil. 4:4-7

Iran
8. elokuuta - Nooshin (6 v) oli innoissaan katsottuaan
Jeesuksesta kertovan elokuvan. Hän ei ole enää yhtä pelois-
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saan kuin ennen. Nyt hän tietää, että Jeesus on aina hänen
kanssaan. Hän näytti elokuvan myös isovanhemmilleen,
jotka ovat muslimeja. Rukoillaan Nooshinin ja hänen isovanhempiensa puolesta. Hebr. 10:35-36

15. elokuuta - Pyydetään kristityille ja kirkkojen johtajille entistä suurempaa rohkeutta ja intoa lähteä lähetystyöhön. 1. Kor. 15:57-58

9. elokuuta - Iranissa jo lasten kirjoissa ja sarjakuvissa
ihaillaan itsemurhapommittajia ja näytetään epäuskoisten teloituksia. Rukoillaan Mitran puolesta, joka tuottaa
Iranissa lapsille kristillistä materiaalia. Pyydetään, että
hänen työnsä tuottaisi tulosta. ”Haluan istuttaa uskon
siemeniä pimeyden keskellä. Haluan levittää valon ja ilon
sanomaa pelon ja häpeän sijaan”, Mitra toteaa. Jes. 9:2-4

Syyria

10. elokuuta - Persiankielisissä maissa, kuten Iranissa ja
Afganistanissa, lapsia on haasteellista tavoittaa evankeliumilla. Rukoillaan, että he saisivat tietää Jumalan rakkaudesta esimerkiksi Open Doorsin tukemien televisioohjelmien kautta. Rukoillaan voimia ja varjelusta niille
lapsille, jotka jo uskovat Jeesukseen. Matt. 19:14

Filippiinit
11. elokuuta - Rukoillaan Etelä-Filippiineillä asuvan
Jen-Jenin puolesta, jonka opettaja ja luokkakaverit ovat
vainonneet häntä hänen uskonsa vuoksi. Rukoillaan, että
hän pysyisi lähellä Jeesusta eikä antaisi periksi paineen
alla. Pyydetään myös, että hän saisi tarvittavat varat koulutustaan varten. 5. Moos. 31:8
12. elokuuta - Rukoillaan Jen-Jenin perheen puolesta.
Rukoillaan, että hänen isänsä voisi tulla uskoon ja että
Jumala antaisi hänelle hyvän, pysyvän työpaikan. Rukoillaan myös, että hänen nuoremmat sisaruksensa haluaisivat henkilökohtaisen suhteen Jeesuksen kanssa. Jer. 17:7-8
13. elokuuta - Kiitetään Jumalaa kahdesta teini-ikäisestä
pojasta, Andinista ja Sahadista, jotka käyttivät aiemmin
huumeita, mutta tulivat uskoon ja palvelevat nyt kirkkoa.
Rukoillaan, että he pysyisivät vahvoina uskossaan herjauksista ja vainosta huolimatta. Ps. 33:18-22

Brunei
14. elokuuta - Rukoillaan nuorten kristittyjen puolesta,
sillä heidän täytyy opiskella koulussa islamin oppeja. Rukoillaan, että kirkko keksisi luovia tapoja ja toimintamuotoja, joiden avulla nuoret voisivat kasvaa uskossaan
eivätkä taipuisi muslimien yrityksiin käännyttää heidät
islaminuskoon. Ps. 1:1-3

16. elokuuta - Monet syyrialaiset lapset ovat joutuneet
tekemään töitä jo pienestä pitäen auttaakseen perhettään.
Pyydetään, että heidän tulevaisuutensa voisi olla valoisampi. Val. 3:18-26
17. elokuuta - Monet syyrialaiset lapset ovat joutuneet jättämään välistä monta koululuokkaa. He ovat tylsistyneitä
ja menettävät samalla monia mahdollisuuksia elämässään.
Pyydetään, että yhä useammilla lapsilla olisi mahdollisuus
käydä koulua. Sananl. 2:1-15
18. elokuuta - Pastori Simon tietää, että hänet on kutsuttu
palvelemaan Etelä-Syyrian kirkkoja. Hänen kolme tytärtään kuitenkin anovat häneltä päivittäin, että perhe lähtisi
maasta. Rukoillaan tämän perheen puolesta. Ps. 37:39-40

Myanmar
19. elokuuta - Monet Chinin osavaltiossa elävistä kristityistä lapsista joutuvat käymään buddhalaista koulua
köyhyyden vuoksi. Rukoillaan, että heillä olisi enemmän
mahdollisuuksia kasvaa uskossaan ja että he löytäisivät
keinoja päästä kristillisiin kouluihin. Ps. 22:24-32
20. elokuuta - Kiitetään Herraa lasten leireistä, joita Open
Doorsilla oli mahdollisuus järjestää Kachinin heimossa.
Leireillä 18 lasta vastaanotti Jeesuksen henkilökohtaisena
vapahtajanaan. Rukoillaan, että he kasvaisivat uskossaan.
Ps. 37:3-6

Arabian niemimaa
21. elokuuta - Kiitetään Herraa kristityistä lapsista, joilla
on muslimitausta. Rukoillaan, että pysyisivät vahvoina
uskossaan ja että he voisivat olla todistuksena muslimiystäviensä keskuudessa. Ef. 6:15
22. elokuuta - Rukoillaan niiden lasten puolesta, joiden
isät työskentelevät Qatarissa rakentamassa hotelleja ja
stadionia World Cup 2022 -kilpailuja varten. He elävät
ilman isän roolimallia usein jopa kahden vuoden ajan.
Sananl. 14:26
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