
Muista, että olen sanonut sinulle: ”Ole rohkea ja luja, 
älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on 

sinun kanssasi kaikilla teilläsi.”
Joosua 1:9

Palvelemassa maailman vainottuja kristittyjä
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*Nimet muutettu turvallisuussyistä.

24. lokakuuta - Yksi Syyrian yhteistyökirkoistamme jakaa 
hätäapua pakolaisille. Jotkut ovat hämmentyneet heitä 
kohtaan osoitetusta rakkaudesta: ”Olette antaneet meille 
ruokaa, hoivaa ja rakkautta, mutta olette saaneet meiltä 
vain ongelmia”, sanoi eräs perheenäiti ruokapakettia 
vastaanottaessaan. Kiitetään kirkkojen työstä perheiden 
hyväksi ja rukoillaan, että avunsaajat kokisivat Kristuk-
sen rakkautta. Joh. 15:9–10

25. lokakuuta - Kiitetään meijeristä, jonka paikallinen 
kirkko on käynnistänyt Open Doorsin tuella Koillis-Syyri-
assa. Kiitetään Jumalaa hankkeista, jotka lisäävät luot-
tamusta ja rohkaisevat käynnistämään muitakin hank-
keita. Rukoillaan, että työntekijät kykenevät elättämään 
perheensä työllään. 1. Tess. 1:3–4

26. lokakuuta - Kiitetään, että Jumala on varjellut Syyrian 
tiimiä viimeisen vuoden aikana. Rukoillaan, että työnte-
kijät saisivat työstettyä vaikeita kokemuksiaan eivätkä 
uupuisi suurten tarpeiden ja tehtävien alle. Kol. 1:11 

27. lokakuuta - ”Elämämme on päivittäistä kärsimystä”, 
nuori syyrialainen mies kertoo. ”Ette voi kuvitellakaan, 
millaista elämä on pommien keskellä. Toisinaan kuu-
lemme kuolleista tuttavistamme – ihmisiä kuolee päivit-
täin.” Rukoillaan hänen ja muiden syyrialaisten puolesta, 
jotka elävät pelossa ja jotka ovat menettäneet sodassa 
läheisiään. 2. Tim. 1:6–7

28. lokakuuta - Syyrian kirkolla voi olla tärkeä rooli 
sovintoprosessissa alueilla, joilla taistelut ovat tauonneet 
ja myös koko maassa, kun sota on ohi. Rukoillaan, että 
kirkko voisi toimia siltana eri ihmisryhmien välillä ja 
edistää eheytymistä. Ef. 3:10–12

29. lokakuuta - Monet kirkot ovat tuhoutuneet pommi-
tuksissa, joten Open Doors auttaa kunnostamaan kirk-
korakennuksia. Rukoillaan, että kristityt voisivat jälleen 
päästä kokoontumaan ja kokemaan seurakuntayhteyttä. 
Matt. 18:20

30. lokakuuta - Kiitetään papeista, jotka auttavat maan 
sisäisiä pakolaisia hoitaessaan samalla omaa seurakun-
taansa. Rukoillaan Jumalalta myös viisaita johtajia palve-
lemaan kirkkoa. Rukoillaan Herran siunausta pappien 
työhön, perheille ja yksityiselämään. Ef. 1:3
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31. lokakuuta - Rukoillaan, että Open Doorsin työ saisi 
jatkua Suomessa myös ensi vuodesta eteenpäin, kun  
Tanskan Open Doors -järjestöltä saatu startti-tuki loppuu 
vuoden 2017 lopussa. Rukoillaan, että yhä useampi kokisi 
kutsumusta tukea Open Doorsin työtä mahdollisuuksi-
ensa mukaan.

...jatkoa edelliseltä sivulta.
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1. lokakuuta  - Vaikka Isis saattaa kukistua Irakissa 
lähiaikoina, maan tilanne on edelleen epävakaa. Rukoil-
laan, että päättäjät käynnistäisivät rauhantyön, jotta kristi-
tyillä ja muilla vähemmistöillä voisi olla yhteiskunnassa 
samat oikeudet kuin muilla kansalaisilla. Ps. 37:5–7  

2. lokakuuta - Rukoillaan Isisiltä vapautettujen alueiden 
turvallisuuden puolesta. Alueilla on edelleen yhteenottoja 
alueita puolustavien joukkojen välillä, mikä estää irakilai-
sia palaamasta koteihinsa. 1. Tim. 2:1–3

3. lokakuuta - Isisiltä takaisin vallattujen asutusten uudel-
leenrakennus on hidasta. Ongelmana on usein tarvikkeiden, 
julkisten palvelujen tai turvallisuuden puute. Rukoillaan 
alueelle tarvittavia resursseja, jotta elämä voisi jälleen ku-
koistaa. Jes. 61:1–3

4. lokakuuta - Ennen Saddam Husseinin valtakautta 
maassa oli lähes 2 miljoonaa kristittyä. Kun hänet syöstiin 
vallasta, määrä oli laskenut neljännekseen. Nyt kristittyjä 
on enää noin 200 000–250 000. Rukoillaan heille Jumalan 
johdatusta ja toivon näköaloja. Jer. 29:11

5. lokakuuta - Rukoillaan kirkkojen yhteyden puolesta. 
Jotkut kirkot keskittyvät enemmän ihmisten etniseen 
ja kirkolliseen taustaan kuin kristityn identiteettiin ja 
Jeesuksen seuraamiseen. Ef. 4:3–6

6. lokakuuta - Kiitetään rohkaisevista uutisista ja rukoil-
laan niiden Etelä-Irakissa asuvien puolesta, jotka ovat 
kääntyneet kristityiksi. Rukoillaan, että he saisivat hyviä 
opettajia ja kasvaisivat Vapahtajan tuntemisessa.  
Ps. 28:8–9

7. lokakuuta - Paikalliset yhteistyökumppanimme ovat 
auttaneet tukikeskusten perustamisessa kristittyihin kyliin 
Niniven tasangolla. Joka keskuksella on oma komiteansa, 
joka päättää paluuprosessista ja kyliin palaaville per-
heille annettavasta tuesta. Rukoillaan komitealle viisautta 
päätöksiinsä, voimaa tukea palaavia ja mahdollisuuksia 
kannustaa yhä useampia palaamaan kotiin. Miika 4:6

8. lokakuuta - Qaraqoshin kaupungissa on käynnistetty 
kristityille perheille kuuluvien 74 talon korjaukset paikal-
lisen yhteistyöjärjestön tukemana. Monet ovat jo avanneet 
myymälöitä kaupunkiin, jossa asui ennen noin 50 000 kristit-
tyä. Kiitetään Jumalaa komiteasta, joka koordinoi jälleenra-
kentamista. Jes. 61:4

9. lokakuuta - Monet Irakissa asuvat muslimit ovat 

16.  lokakuuta - Rukoillaan Syyrian hallituksen päättäjien, 
oppositioryhmien ja ulkomaisten toimijoiden puolesta, 
jotka ovat osapuolina Syyrian konfliktissa. Rukoillaan 
muutosta maan tilanteeseen. Ps. 6:5

17.  lokakuuta - Sota jatkuu monilla Syyrian alueilla, ja 
hätäavun tarve on edelleen suuri. Rukoillaan, että kristityt 
rohkaistuvat saamistaan avustuksista ja pysyvät lujina 
uskossaan. Joh. 14:23

18.  lokakuuta - Syyrialaiset pakolaiset ovat alkaneet vii-
me kuukausina palaamaan takaisin koteihinsa. Open  
Doors on auttanut noin vuoden ajan kristittyjen perheiden 
tuhoutuneiden kotien kunnostustyössä Damaskoksessa, 
Homsissa ja lähikylissä. Rukoillaan, että alueelle palaavat 
saisivat työtä voidakseen elättää perheensä. Ps. 116:5–6 

19.  lokakuuta - Monet lapset ovat kokeneet väkivaltaa, 
traumatisoituneet tai saaneet mielenterveydellisiä ongel-
mia jouduttuaan pakenemaan kotinsa turvasta. Rukoil-
laan näiden lasten puolesta ja kiitetään lapsityöstä, jota 
Open Doors saa olla rahoittamassa. Jes. 49:13

20.  lokakuuta - Tilanne Etelä-Syyrian Deraassa on pa-
henemassa, kun kapinallisten ja hallitusjoukkojen välillä 
käynnistyi taisteluita. Open Doors tukee kuukausittain 
300 kristittyä perhettä Deraassa ruoka-avustuksilla, mutta 
rauhattomuudet hidastavat tai estävät avun perille pää-
syä. Rukoillaan, että Herra vaikuttaisi Deraan tilanteeseen 
ja suojelisi kodeissaan vankina olevia kristittyjä. Ps. 59:2–3

21. lokakuuta - Nuorille tarkoitettuun koulutukseemme 
osallistunut nainen sai rohkaisua palvelutyöhönsä. 
”Minuun kohdistui suuria paineita, ja koulutukseen tul-
lessani olin jo päättänyt lopettaa palvelutyön kirkossa. 
Koulutuksen kautta Jumala antoi minulle uutta voimaa.” 
Rukoillaan nuorelle naiselle Jumalan tukea myös jatkossa. 
Hepr. 12:12 

22. lokakuuta - Kiitetään Isisin kolme vuotta sitten siep-
paamasta nuoresta syyrialaisesta, joka on nyt päässyt 
vapaaksi. ”Jumala ei jättänyt eikä hylännyt minua”, mies 
kertoo. ”Tunsin esirukouksen voiman siepattuna olles-
sani.” Rukoillaan Jumalan läsnäoloa ja apua tälle miehelle 
ja muille ääriryhmien sieppaamille ihmisille. Ps. 34:19

23. lokakuuta - Rukoillaan, että Jumala muuttaisi kristitty-
jä Syyriassa vainoavien sydämet samoin kuin hän muutti 
Paavalin kristittyjen vainoajasta seurakunnan johtajaksi. 
Jes. 55:5

Irak

kiinnostuneita evankeliumista. Jotkut kirkon johtajat 
uskovatkin, että tulevaisuuden kirkko koostuu Irakissa 
muslimitaustaisista kristityistä. Rukoillaan, että kristityt 
uskaltaisivat todistaa Jeesuksesta maanmiehilleen. Ru-
koillaan, että monet löytäisivät uskon Jeesukseen, vaikka 
laki kieltää irakilaisia vaihtamasta uskontoa. Room. 6:8
10. lokakuuta - Rukoillaan pakolaislasten ja heidän van-
hempiensa puolesta. Kiitetään kirkoista, jotka pyrkivät 
antamaan lapsille eheyttäviä kokemuksia leirien ja muun 
toiminnan kautta. Matt. 19:14

11. syyskuuta - Rukoillaan erityisesti kurdialueen ulko-
puolella asuvien kristittyjen perheiden lasten puolesta. 
Eräs kirkon rahoittamaa koulua käyvän pojan isä kertoo, 
että kristityt lapset eivät voi käydä tavallista koulua isla-
milaisen opetuksen ja syrjinnän vuoksi. ”Hyvän koulu-
tuksen tarjoaminen lapsille on kallista.” 2. Tim. 3:15–17
12. lokakuuta - Irakilaisten pappien ja kirkon johtajien 
voi olla vaikea löytää rohkaisun sanoja seurakuntalaisille. 
”Rukoilkaa, että olisin sanoillani ja teoillani rohkaisuksi 
ihmisille”, eräs pappi pyysi. Jes. 55:10–11
13. lokakuuta - Useita irakilaisia on saanut töitä uudesta 
elintarviketehtaasta Erbilissä. He joutuivat pakenemaan 
kylistään Isisin valloittaessa ne vuonna 2016. Rukoillaan 
tuotannon kasvua ja lisää toimituksia yhä useammille 
kauppiaille. 1. Kor. 15:58 

14. lokakuuta - Rukoillaan rauhaa Irakin pääkaupunkiin 
Bagdadiin. Radikaalien ryhmien pommi-iskut vievät 
lukuisia ihmishenkiä. Ps. 55:19

15. lokakuuta - Isis on joutunut pakenemaan monilta 
alueilta, mutta kristittyjä huolestuttaa edelleen radikaalin 
ideologian kannatus Irakissa. Rukoillaan, että Jumala vai-
kuttaisi ihmisissä mielenmuutosta ja että he kääntyisivät 
Herran puoleen. Fil. 2:10–11
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Hävitystä ja poltettuja jumalanpalveluskäsikirjoja Irakissa.
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