
Suomi

30. kesäkuuta - Rukoillaan Open Doorsin järjestämien 
matkojen puolesta. Rukoillaan, että yhä useammat halu-
aisivat tukea vainottuja kristittyjä ympäri maailman myös 
matkustamalla vainoa kokeviin maihin. Room. 15:1–2

Minä en jätä enkä hylkää sinua. 
 

Joos. 1:5

Palvelemassa maailman vainottuja kristittyjä

RUKOUS- 
KALENTERI KESÄKUU 2017

Tunisia

22. kesäkuuta (päivä 27) - Ääri-islamistien tekemien 
terrori-iskujen vuoksi myös Euroopan maltilliset muslimit 
saavat osakseen vihaa. Farzana työskentelee viharikosten 
uhreiksi muslimien parissa. ”Mitä Jeesus tekisi?”, hän 
kysyy. ”Älkää tuomitko heitä sokeasti. Kohdelkaa heitä 
rakastavasti ja hyväksyvästi.” Kysellään rukoillen, miten 
Jeesus heitä kohtaisi. 1. Joh. 4:18

23. kesäkuuta (päivä 28) - ”Gonjana oleminen on musli-
mina olemista” – vaikkakin suurin osa Pohjois-Ghanan 
gonjista palvoo myös paikallisia jumalia ja esi-isiä. Kun 
joku päättää seurata Jeesusta, häneen kohdistuu vainoa 
monessa eri muodossa. Rukoillaan, että kristityt gonjat 
pystyisivät jakamaan uskonsa perheidensä kanssa.  
1. Joh. 4:11–12

24. kesäkuuta (päivä 29) - Monet Indonesiassa asuvan 
komering-kansan jäsenistä eivät käy moskeijoissa, mutta 
islam on silti tärkeä osa heidän kulttuuri-identiteettiään. 
Komering-kansa suhtautuu avoimesti myös evankeliumin 
sanomaan. Rukoillaan näiden ihmisten puolesta ja heidän 
parissaan työskentelevien kristittyjen puolesta. Luuk. 13:15

25. kesäkuuta (päivä 30) - Ranskassa on koettu viime 
vuosina monia ääri-islamistien tekemiä terrori-iskuja, ja 
ranskalaisten sympatia on vähissä maltillisiakin muslimeja 
kohtaan. Näin terroristitkin toivovat. Rukoillaan väkival-
lan uhrien ja ranskalaisten kristittyjen puolesta, että he 
noudattaisivat Jeesuksen kehotusta rakastaa vihollisiaan. 
Rukoillaan myös päättäjille viisautta. Matt. 5:44
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26. kesäkuuta - Arabikevään ja sitä seuraavien sekasor-
toisten vuosien jälkeen Tunisiassa on koettu poliittisia 
levottomuuksia. Rukoillaan maan johtoon viisaita ja 
oikeudenmukaisia ihmisiä. Pyydetään myös, että kristin-
uskolla olisi paikkansa yhteiskunnassa. 1. Tim. 2:2

27. kesäkuuta  - Tunisialaiset kristityt eivät ole kovin 
yhtenäistä joukkoa. Rukoillaan, että tunisialaiset kristityt 
löytäisivät kristittyjen yhteyden. Mat. 18:19–20

28. kesäkuuta - Rukoillaan Fethin* ja Weamin* puolesta, 
jotka ovat molemmat kristittyjä. He haluaisivat perustaa 
kotiyhteisön kolmen ystävänsä kanssa. Rukoillaan heille 
viisautta ja rohkaisua. Ps. 86:11

29. kesäkuuta - Rukoillaan Imenin*, nuoren tunisialaisen 
tytön puolesta, joka on kertonut uskostaan luokkatove-
reilleen. Koulu painostaa paljon häntä lopettamaan us-
kostaan todistamisen. 5. Moos. 31:8
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15.  kesäkuuta (päivä 20)  - ”Olen aina onnellinen, kun näen 
lasteni käsissä kirjoja ja kyniä,” toteaa eräs isä sunnimusli-
mien yhteisöstä Kaakkois-Aasiasta. Hän on lukutaidoton, 
mutta onneksi hänen lapsensa pääsivät kouluun. Raamattua 
käännetään juuri heidän omalle kielelleen, joten rukoillaan 
heille intoa vastaanottaa Jumalan sanaa. Room. 10:15 + 17

16.  kesäkuuta (päivä 21) - Pohjois-Intiasta polveutuvat do-
mari-romanit asuvat hajanaisesti ympäri Lähi-itää. He ovat 
omaksuneet islaminuskon, mutta ovat samalla taikauskoisia 
ja harjoittavat noituutta yrittääkseen hallita henkimaailmaa. 
Rukoillaan, että he vapautuisivat taikauskosta ja pelosta ja 
että he löytäisivät Jumalan rakkauden. 1. Joh. 1:7 

17.  kesäkuuta (päivä 22) - Kun nuoresta musliminaisesta tu-
lee kristitty, se tuottaa perheelle häpeää. Perhe voi karkottaa 
tai pahoinpidellä hänet tai vaatia häntä pitämään uskonsa 
salassa. Rukoillaan niiden puolesta, jotka on karkotettu per-
heistään ja yhteisöistään uskonsa takia. Matt. 19:29

18.  kesäkuuta (päivä 23) - Sudanissa asuvaa beja-kansaa 
on vaikeaa tavoittaa. Rukoillaan, että Egyptin, Sudanin ja 
Eritrean kristityt kertovat heille kristinuskosta ja auttavat 
myös käytännön asioissa. Pyydetään, että he saisivat koko 
Raamatun omalle kielelleen. 5. Moos. 30:14

19.  kesäkuuta (päivä 24) - Seitsenvuotiaan Bilolin perhe 
kuuluu köyhän Tadzhikistanin uzbekki-vähemmistöön. 
Bilolin vanhemmat ovat muuttaneet pois töitä etsiäkseen. 
Bilol elää molempien isovanhempiensa kanssa, mutta ei saa 
tarpeeksi huomiota ja pysyvyyttä. Rukoillaan että hän ja 
hänen kaltaisensa lapset kuulisivat Taivaan Isän rakkaudes-
ta. Sef. 3:17

20. kesäkuuta (päivä 25) - Malediiveilla on monia sosiaalisia 
epäkohtia. Maan ihmisoikeuskomission raportin mukaan 
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

21. kesäkuuta (päivä 26) - Muslimit uskovat, että Koraanin 
ensimmäinen jae paljastettiin Muhammedille yönä, joka 
tunnetaan nimeltä Laylat Al-Qadr. Joidenkin muslimien 
mukaan Jumalan läsnäolon voi tuntea tuona yönä parem-
min – ja monet muslimit näkevätkin silloin unia ja näkyjä 
Jeesuksesta. Rukoillaan, että Pyhä Henki antaisi jälleen näitä 
ilmestyksiä. Ap. t. 16:9–10

 

1. kesäkuuta (päivä 6)  -– Monet irakilaiset ja syyrialaiset 
ovat paenneet Libanoniin. Alun perin 200 jäsenen kirkkoon 
on liittynyt näiden pakolaisten myötä 500 uutta jäsentä. 
Kirkko auttaa heitä sopeutumaan uuteen maahan. Rukoil-
laan kirkkojen ja pakolaisten tulevaisuuden puolesta.  
San. 3:27

2. kesäkuuta (päivä 7)  - Rukoillaan niiden muslimivanhem-
pien puolesta, jotka ovat menettäneet lapsensa ääri-islamille. 
Rukoillaan myös viisautta vieraassa kulttuurissa lapsiaan 
kasvattaville muslimivanhemmille. San. 22:6

3. kesäkuuta (päivä 8)  - Sahil* kääntyi muslimista kristi-
tyksi 14 vuotta sitten ja kertoo nyt intialaisille muslimeille 
Jeesuksesta. ”Jos kristityt tutustuisivat muslimeihin, he 
huomaisivat heidän olevan ystävällisiä ja vieraanvaraisia 
ihmisiä”, Sahil sanoo. Rukoillaan, että yhä useammat intia-
laiset kristityt tutustuisivat kotimaansa muslimeihin.  
Fil. 2:5–7

4. kesäkuuta (päivä 9)  - Monet afgaanit ovat 1970-luvulta 
lähtien muuttaneet kotimaastaan löytääkseen perheilleen 
turvaa. Monet heistä ovat sodan traumatisoimia. Pyydetään 
heille parantumista ja rukoillaan, että kirkot auttaisivat afga-
nistanilaisia maahanmuuttajia. Matt. 25:40

5. kesäkuuta (päivä 10)  - Jemen on arabimaista köyhin, ja 
maassa toimii vain pieni maanalainen kirkko. Rukoillaan 
Jumalalta rohkaisua näille muutamille Jemenin kristityille, 
jotta he voisivat olla Jeesuksen todistajia ja esimerkkejä per-
heissään ja yhteisöissään. Matt. 5:16
6. kesäkuuta (päivä 11)  - Nähdessämme uutisissa terrori-
iskuja näemme todisteita pahan teoista. Raamatun mukaan 
voimme kuitenkin olla levollisin mielin: Jumala on antanut 
meille rakkauden Hengen. Rukoillaan, että Pyhä Henki 
auttaisi meitä voittamaan pelkomme ja rakastamaan kaikkia 
kohtaamiamme muslimeja. 2. Tim. 1:7  
7. kesäkuuta (päivä 12)  - Monet kiinalaiset muslimit 
uskovat, että miesten tulee mennä naimisiin ennen kuin he 
täyttävät 19 vuotta. He myös halveksivat yli 16-vuotiaita 
naimattomia tyttöjä. Rukoillaan, että nämä nuoret löytävät 
arvonsa Jumalan silmissä. Jes. 43:4

8. kesäkuuta (päivä 13)  - Kirgisialaisissa perheissä miniää 
kohdellaan usein orjana. Jos hän ei tule raskaaksi kahden 
vuoden kuluessa avioitumisesta, anoppi saattaa pakottaa 
poikansa jättämään hänet ja naimaan jonkun toisen. Nuoria 
naisia myös kidnapataan ja naitetaan tuntemattomien 
kanssa. Rukoillaan kristittyjen perheiden puolesta, jotta he 
uskaltaisivat näyttää toisenlaista mallia vainoamisesta huoli-
matta. Room. 12:2
9. kesäkuuta (päivä 14) - Syyrialainen 12-vuotias Mohamed 
oli käynyt koulua vasta kaksi vuotta sodan syttyessä. Hänen 
8-vuotias siskonsa Hadidja ei ehtinyt käymään koulua 
lainkaan, ja hänen 3-vuotias veljensä Ibrahim on elänyt 
vain sodan keskellä. He asuvat nyt vanhempiensa kanssa 
pakolaisleirillä Kreikassa. Rukoillaan heidän kaltaistensa 
pakolaislasten puolesta, jotta he saisivat käydä koulua ja 
viettää normaalin lapsuuden. Matt. 18:4–5
10. kesäkuuta (päivä 15)  - Arabian niemimaalla on yleistä 
mennä naimisiin lähisukulaisen, esimerkiksi serkun kanssa. 
Tämä on johtanut siihen, että vammaisia lapsia syntyy 
paljon. Heitä on perinteisesti piiloteltu kotona ja pidetty Ju-
malan rangaistuksina. Rukoillaan, että heidän vanhempansa 
löytäisivät Jeesuksen rakkauden. Mark. 10:13–16
11. kesäkuuta (päivä 16)  - Malesia on virallisesti muslimi-
maa, jossa ei ole uskonnonvapautta. Väestöstä yli 60 % on 
muslimeja, 9 % kristittyjä. Rukoillaan maan rauhan, pysy-
vyyden ja vakauden puolesta. Rukoillaan, että kristityt ovat 
maassa ilosanoman tuojia. Ps. 73:28

12. kesäkuuta (päivä 17)  - Nuori marokkolainen berberi 
nimeltään Akbal* löysi satelliittitelevisiosta kristinuskosta 
kertovan ohjelman. Akbal on ajatellut Jumalaa ja sitä, mitä 
Hänen tuntemisensa merkitsee. Hän kuitenkin tietää, että 
hänen muslimiperheensä häpeäisi, jos hän vaihtaisi uskon-
toa. Rukoillaan hänen puolestaan.  
5. Moos. 4:29 

13. kesäkuuta (päivä 18)  - Indonesiassa elävä minangkabau-
kansa on islaminuskoinen, mutta se suosii kulttuurinsa 
vuoksi enemmän tyttäriä kuin poikia. Esimerkiksi perintö 
siirtyy vanhimmalle tyttärelle. Jos miehestä tulee kristitty, 
vaimo saattaa haluta avioeron, ja naimaton kristitty nainen 
saattaa menettää perintönsä. Rukoillaan, että kokonaiset 
perheet voisivat löytää uuden elämän Jeesuksessa. Gal. 2:20

14. kesäkuuta (päivä 19) - Muslimipakolaisten maahan-
muutto on tuonut monissa Länsi-Euroopan maissa, kuten 
Ruotsissa, kirkkoon uusia jäseniä enemmän kuin vuosikym-
meniin. Rukoillaan oikeudenmukaisia päätöksiä maahan-
muuttoon liittyen ja kirkolle intoa auttaa maahanmuuttajia. 
Fil. 1:9 Käännä

Ramadan  
(islamilainen paastojakso)

Rukoillaan muslimimaailman puolesta
Rukousaiheet ajalta 1.-25. kesäkuuta pohjautuvat  
30 Days International -järjestön vuonna 2017 valmistamaan 
materiaaliin ’30 päivää rukousta muslimimaailman puolesta’.
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