
30. syyskuuta - Rukoillaan kaikkien niiden puolesta, jotka 
osallistuvat Open Doorsin työhön Suomessa: työntekijöi-
den, vapaaehtoistyöntekijöiden ja hallituksen puolesta. 
Rukoillaan Jumalaa siunaamaan työtä ja herättämään 
suomalaisia kristittyjä rakastamaan maailman vainottua 
kirkkoa. Ef. 1:15-16

Hän virvoittaa väsyneen ja
antaa heikolle voimaa. 

Jes. 40:29

Palvelemassa maailman vainottuja kristittyjä
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*Nimet muutettu turvallisuussyistä.

22. syyskuuta - Taifuuni Mora aiheutti toukokuussa Sri 
Lankassa valtavia tulvia. Yli 160 ihmistä kuoli ja lukemat-
tomat kodit tuhoutuivat. Rukoillaan niiden puolesta, 
jotka yrittävät rakentaa elämänsä uudelleen ja että Sri 
Lankan kristityt löytäisivät keinoja kuvastaa Kristusta 
auttaessaan maanmiehiään. Ps. 102:13-14

23. syyskuuta - Rukoillaan monien pastoreiden puolesta, 
jotka ovat joutuneet radikaalien buddhalaisten hyökkäys-
ten kohteiksi. Rukoillaan, että he eivät lopettaisi hyvän 
tekemistä ja että Jumala suojelisi heitä. Ap.t. 4:29-30

24. syyskuuta - Kirkkoja uhataan sulkea vuodesta 2008 
asti kiertäneen kiertokirjeen vuoksi. Kirjeessä sanotaan, 
että rekisteröimättömät kirkot pitäisi sulkea. Rukoillaan 
pastoreiden ja muiden kristittyjen puolesta ja että Herra 
antaisi ihmeiden tapahtua. Kol. 1:19-20

25. syyskuuta - Paikallinen pastori Adrian De Visser on 
rakentamassa yhdessä kambodžalaisen pastorin kanssa 
turvakotia tytöille, joita on pakotettu prostituutioon. Kii-
tetään Jumalaa tästä työstä ja rukoillaan, että heillä olisi 
lisää mahdollisuuksia auttamiseen. Ps. 140:13

26. syyskuuta - Rukoillaan Libyan kristittyjen puolesta, 
jotka kamppailevat elinolosuhteistaan johtuvan katkeruu-
den kanssa. Maa kärsii edelleen sekasorrosta ja turvat-
tomuudesta. Rukoillaan, että kristityt pystyisivät edelleen 
kertomaan ihmisille Jumalasta. Room. 15:7 

27. syyskuuta - Rukoillaan niiden afrikkalaisten puolesta, 
jotka ovat jumissa Libyassa. He ovat hyvin haavoittu-
vaisessa asemassa. Rukoillaan, että Jumala varjelisi heitä 
ja heidän uskoaan. Jes. 26:2-3

28. syyskuuta - Rukoillaan Ethanin* puolesta, jonka on 
hankalaa selviytyä kotikaupungissaan. Libyassa synty-
neitä kristittyjä on vain vähän, minkä vuoksi kristittyjen 
yhteyttä on hyvin vaikeaa löytää. Rukoillaan, että Jumala 
vahvistaisi näitä kristittyjä. Joh. 12:26

29. syyskuuta - Rukoillaan pienen naistenryhmän puoles-
ta, jonka jäsenet ovat samasta kristitystä perheestä. He 
elävät tällä hetkellä suuressa vaarassa. 1. Piet. 3:12
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5. syyskuuta - Egyptin taloustilanne on hyvin huono. 
Polttoaineen, sähkön ja veden hinnat huolestuttavat 
egyptiläisiä. Pyydetään Herraa rauhoittamaan, vahvista-
maan ja tukemaan egyptiläisiä kristittyjä vaikean tilanteen 
keskellä. Ef. 3:20-21

6. syyskuuta - Radikaalit muslimit ovat uhkailleet kri-
stittyjä yhä useammilla hyökkäyksillä, mikä aiheuttaa 
kristityissä paljon pelkoa. Rukoillaan kristityille rauhaa, 
rohkeutta ja lohdutusta. Ps. 102:3

7. syyskuuta - Pyydetään enkeleitä suojelemaan busseja, 
jotka kuljettavat kristittyjä tapahtumiin ja muihin kokoon-
tumisiin. Pyydetään, ettei hengellisiä tilaisuuksia tarvitsisi 
perua turvallisuusuhkien vuoksi. Ps. 91:11

Malediivit

1. syyskuuta  - Rukoillaan Irakin poliittisen tilanteen puo-
lesta. Kurdien itsehallintoalueen presidentti on julistanut 
kansanäänestyksen Kurdistanin itsenäisyydestä. Rukoil-
laan, että äänestyksen tulos hyödyttäisi kristittyjä ja että 
vaalit voitaisiin pitää rauhan vallitessa. Matt. 9:37-38

2. syyskuuta - Bagdadissa on jouduttu sulkemaan kahdek-
san kirkkoa, koska kristityt muuttavat pois kaupungista. 
Rukoillaan kaupunkiin jääneiden kristittyjen puolesta, 
että he saisivat rohkaisua ja voimaa vaikeuksien keskellä. 
Fil. 2:13

3. syyskuuta - Rukoillaan, että Jumala antaisi Irakin kris-
tityille viisautta, rohkeutta ja voimaa kohdata kristittyjä 
perheitä, jotka palaavat kotikyliinsä ja auttaisi voittamaan 
haasteet kirkoissa, joissa on paljon maan sisäisiä pakolaisia. 
Room. 16:2

4. syyskuuta - Kiitetään Jumalaa projekteista, joita paikal-
liset yhteistyökumppanimme ovat aloittaneet Irakissa. 
Monet kristityt pystyvät nyt elättämään perhettään muun 
muassa makeistehtaan, leipomon ja ravintolan perustami-
sen myötä. Pyydetään Herraa siunaamaan näitä yrityksiä 
ja niitä 200 kristittyä, jotka ovat pystyneet aloittamaan 
pienimuotoista liiketoimintaa tuen avulla. Ps. 69:31

15. syyskuuta - Rukoillaan teltantekijä-lähetystyönteki-
jöiden kokoontumisen puolesta, joka järjestetään Male-
diivien naapurimaassa. Rukoillaan, että Jumala varjelisi 
osallistujien matkat ja että he saisivat voimaa ja rohkeutta 
tavoittaa Malediivit evankeliumilla. Sak. 12:8

16.  syyskuuta - Hengellinen taistelu tässä pienessä saari-
valtiossa on todellista ja voimakasta. Islam elää vahvana, 
ja samalla mustan magian käyttäminen on yleistä. Vihol-
linen käyttää pelkoa ja sairauksia tehdäkseen tyhjäksi 
lähetystyöntekijöiden työn. Rukoillaan Jumalaa vapaut-
tamaan sorretut. Luuk. 4:18

17.  syyskuuta - Monet paikalliset sanovat Malediiveilla, 
että he eivät luota maanmiehiinsä mutta luottavat ulkomai-
siin kristittyihin, koska he ovat rehellisiä ja uskollisia työs-
sään. Rukoillaan, että nämä kristityt heijastavat edelleen 
Kristuksen rakkautta. Matt. 5:16

Malesia

Irak

Egypti

valtaa sharia-tuomioistuimelle. Pyydetään, että hallitus koh-
telisi oikeudenmukaisesti maan vähemmistöjä ja puolustaisi 
heidän oikeuksiaan. Kol. 4:2

9. syyskuuta - Kristillisen lähetystyön vastustus on lisään-
tynyt sen jälkeen, kun kristitty parlamentaarikko julkaisi 
elämänkertansa. Häntä syytettiin muslimien käännyttä-
misyrityksistä kirjan kautta. Muslimijärjestöt ovat ehdot-
taneet, että evankeliointi kiellettäisiin maassa samaan 
tapaan kuin Venäjällä. Pyydetään, että kirkon johtajat 
reagoisivat tähän viisaalla tavalla. 2. Aik. 1:10
10. syyskuuta - Open Doors järjestää koulutuksia, jotka 
varustavat Malesian kristittyjä kohtaamaan vainoa ja 
vastaamaan siihen raamatullisesti rukouksella. Rukoil-
laan koulutuksien puolesta ja että osallistujat laittaisivat 
oppimansa käytäntöön. Kol. 3:16

11. syyskuuta - Rukoillaan, että kirkko voisi olla vainottu-
jen ja vaiennettujen äänenä ja rohkeasti taistella oikeu-
denmukaisuuden puolesta, pastori Raymond Kohin ja 
kolmen muun kristityn kidnappauksesta huolimatta. 
Pyydetään kirkkojen johtajille viisautta jatkaa työtään 
hengenvaarasta huolimatta. Ef. 3:12-13

12. syyskuuta - Rukoillaan 16-vuotiaan Douman* puo-
lesta, josta tuli kristitty viime vuonna. Hänen muslimi-
perheensä haluaa surmata hänet uskonsa vuoksi. Hänen 
isänsä yritti jo tätä, mutta Douma pääsi pakoon. Rukoil-
laan Jumalaa antamaan hänelle voimaa kaiken keskellä 
ja että hän saisi tukea uskossaan. Rukoillaan Douman tur-
vallisuuden ja hänen perheensä puolesta. 2. Tess. 3:1-2
13. syyskuuta - Eteläisessä Tšadissa asuvan Samuelin* 
sukulaiset syyttivät häntä hänen serkkunsa kuolemasta 
ja polttivat kostoksi hänen talonsa. Open Doorsin avulla 
hän pystyi rakentamaan uuden talon. Pyydetään Herralta 
voimaa ja siunausta Samuelille ja hänen perheelleen.  
Job 12:13

Tšad 

Käännä

14. syyskuuta - Ääri-islamia arvostellut bloggaaja Yameen 
Rasheed murhattiin huhtikuussa. Kaksi päivää hänen 
kuolemansa jälkeen Facebookissa julkaistiin ilmoitus, 
jossa uhattiin tappaa myös muita ”maallistumisen” 
edistäjiä. Pyydetään Jumalaa varjelemaan kaikkia maassa 
eläviä salaisia kristittyjä. Ps. 59:2-3

Somalia

18.  syyskuuta - Somalia on kärsinyt pitkään kuivuudesta, 
ja ihmisiä on kuollut nälkään. Rukoillaan sadetta – sekä 
Jumalan sadetta – Jeesukselta tulevaa elämän vettä. 
Rukoillaan Jumalaa avaamaan somalien sydämet, jotta he 
voisivat kokea Jeesuksen antamaa rauhaa. Joh. 4:14 

19.  syyskuuta - Somaliassa on turvallisuussyistä vain 
muutama kristitty työntekijä. Rukoillaan kaikkien niiden 
puolesta, jotka yrittävät kertoa somaleille ilosanomaa. 
Pyydetään kärsivällisyyttä ja viisautta ja että ovet avau-
tuisivat evankeliumille. Kol. 1:9-11

20.  syyskuuta - Pyydetään voimaa ja rohkeutta harvoille 
kristityille somaleille. Rukoillaan, että he kasvaisivat 
uskossaan ja yhteydessään ja kokisivat Jumalan varje-
lusta. Fil. 1:2

21. syyskuuta - ”Särkyneitä perheitä on kaikkialla”, yksi 
Open Doorsin yhteistyökumppaneista sanoo. ”Miehet 
kieltäytyvät ottamasta vastuuta perheensä tarpeista täyt-
tääkseen vain omat tarpeensa ja riippuvuutensa.” Rukoil-
laan perheiden puolesta – että hyvä Isämme muuttaisi 
ihmisten sydämiä ja vetäisi perheitä puoleensa.  
2. Kor. 3:15-17 

8. syyskuuta - Kiitetään Herraa, että Malesian hallitus ei 
pane toimeen lakiehdotusta, joka antaisi yhä enemmän 
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