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Mistä Rukous2025 sai alkunsa?

Salon Bergvikiin on kokoontunut jo useana vuonna 

seurakuntalaisia ja lähetystyöstä vastaavia henkilöitä rukoilemaan 

lähetystyön puolesta. Rukouksen keskiössä ovat olleet vähiten 

tavoitetut kansanryhmät, joissa on vain vähän tai ei lainkaan 

kristittyjä, sekä niiden keskuudessa tehtävä työ. Rukousten 

kohteina ovat olleet myös uskonsa tähden vainotut kristityt. 

Vainoa esiintyy erityisesti siellä, missä kristityt ovat 

vähemmistönä. 

Lähetysjärjestöjen edustajat ovat vuorotellen kertoneet 

rukousaiheita, jotka on viety pienissä ryhmissä rukoillen  

Jumalalle. 

Rukoukseen on motivoinut näky lähetystehtävän loppuun 

saattamisesta. Siitä, kuinka Raamatun mukaan Jumalan 

valtaistuimen edessä on kerran ihmisiä kaikista kansanryhmistä.

Rukoilemalla voimme liittyä Jumalan pelastavaan työhön. 

Se on ensiarvoisen tärkeä ja vaikuttava lähetystyön 

muoto.

Nyt tuo näky on laajentunut. On syntynyt unelma 

rukousliikkeestä. Se on unelma pitkäjänteisestä, 

sinnikkäästä rukouksesta, jossa keskitytään rukoilemaan 

lähetystyön etenemisen kannalta merkittävien asioiden 

puolesta. 

Olemme pyytäneet eri lähetystyötä tekeviltä järjestöiltä 

näitä strategisesti tärkeitä rukousaiheita. Niitä on 

koostettu tähän vihkoon. 

Rukous2025 kutsuu rukoukseen viiden vuoden ajan 

vuosina 2020-2025, jotta ovet evankeliumille voisivat 

aueta kaikille kansanryhmille.
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Mikä on Rukous2025?

Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon
sinun tahtosi.  (Matt 6:10)

Herra kuuli heidän äänensä, ja heidän
rukouksensa kohosivat hänen pyhään
asumukseensa taivaaseen.  (2 Aik 30:27)

Sitoudumme rukoilemaan viiden vuoden ajan 
strategisesti merkittävien lähetystyön 
kohteiden ja asioiden puolesta.

Rukous2025 on rukouskampanja, jossa sitoudutaan 
rukoilemaan viiden vuoden ajan vuosina 2020-2025 
strategisesti merkittävien lähetystyön kohteiden ja 
asioiden puolesta.

Pyydämme uskossa, että

o Evankeliumi saavuttaa mahdollisimman pian kaikki ne 
kansat ja kansanryhmät, joissa kristittyjä on vähän tai ei 
lainkaan.  

o Jokaiseen niistä syntyy ainakin yksi elävä seurakunta.
o Seurakunnat, järjestöt ja yksittäiset kristityt keskittyvät 

vähiten tavoitettujen kansojen keskuudessa tehtävään 
lähetystyöhön.

o Suomeen syntyy rukousverkosto, joka rukoilee Pyhän 
Hengen johdatuksessa vähiten tavoitettujen 
kansanryhmien ja niiden keskuudessa tehtävän lähetystyön 
puolesta.

o Saamme rukousvastauksia, jotka rohkaisevat ja innostavat.
o Jumala siunaa lähetystyöstä vastaavia työntekijöitä 

Suomessa, lähettejä maailmalla ja kaikkia rukoilijoita.

Kiitämme Jumalaa yhteisestä, meille uskotusta tehtävästä. 
Kiitämme siitä, että maailmalla on monin paikoin herätystä ja 
evankeliumi etenee kaiken aikaa.

Tervetuloa mukaan kristittyjen yhteiseen 
rukoukseen!

Päivi Peittola, Yrjö Rossi, Aino Rossi, Markku Laakso 
ja Bergvikin Säätiö sr Rukous2025 3



Rukousvihko
omassa

käytössä

Rukous on kristityn hengittämistä. 

Tässä sinulle muutamia 

hengittämisvinkkejä.

Jokainen ihminen on erilainen. Myös 
rukoilijoina meillä on omat tapamme 
rukoilla. Pohdi hetken sivulta 46 löytyvien 
luonnehdintojen äärellä, minkälainen 
rukoilija olet? Kun löydät omimman tapasi 
rukoilla, löydät paremmin ne keinot, joilla 
sinun kannattaa ruokkia rukouselämääsi. 
Saatat löytää useammankin sinua kuvaavan 
luonnehdinnan.

Sivulla 47 on vinkkejä siitä, mikä voisi olla 
kullekin rukoilijalle luonteva tapa rukoilla 
vähiten tavoitettujen kansanryhmien ja 
niiden keskellä tehtävän lähetystyön 
puolesta. Ehkä löydät niistä apua itsellesi.

Tämä rukousvihko on tuhti paketti 
läpikäytäväksi. Usein liian isojen palojen 
haukkaaminen tukahduttaa rukousta. 
Rukoukseen suunniteltu aika menee 
rukousvihkon lukemiseen ja vähemmän 
rukouksessa viipymiseen. Tämä ei ole 
tarkoitus.

Suositeltavampi tapa käyttää vihkoa on 
lukea sitä pieninä palasina ja viipyä rukoillen 
tekstin herättämien asioiden äärellä. 

Pyydä Pyhää Henkeä ohjaamaan ajatuksiasi 
ja nostamaan Jumalan mielen mukaisesti 
asioita rukoiltavaksi. Kun mieleesi nousee 
asioita, jotka täydentävät rukousvihkon
rukousaiheita, tai Jumala muistuttaa 
jostakin kansanryhmästä tai heidän 
keskuudessaan olevasta työntekijästä, 
kirjoita niitä ylös. 

Rukousvihkosta löytyy useimmilta sivuilta 
pieniä laatikoita Jumalan nostamien 
asioiden ja omien rukousten 
kirjoittamiseen. Lisäksi sivulta 48 alkaen on 
viisi aukeamaa sinun rukousaiheitasi ja 
rukousmuistiinpanojasi varten. 

Rukous2025 kutsuu pitkäjänteiseen, 
sinnikkääseen rukoukseen. Haluamme 
tukea sinua vuosien 2020-2025 aikana 
rukousmatkalla vähiten tavoitettuun 
maailmaan. Yhdessä on mukavampi tehdä 
matkaa! Sivuilta 58 ja 59 löydät lisää tietoa 
siitä, miten pääset mukaan yhteiselle 
matkalle.

Muistathan, että saat rukoilla omaan 
tahtiisi, omalla tavallasi ja niiden 
strategisten rukousaiheiden puolesta, 
jotka sytyttävät sydämen rukoukseen.

Antoisaa 

Rukous2025-matkaa!
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Rukousvihko
ryhmien
käytössä

Kolmiyhteinen Jumala, auta meitä 

ymmärtämään tiimi- ja ryhmätyö 

sinun antamanasi toimintamallina 

ja yhteisen rukouksen mallina.

Tämä rukousvihko on oivallinen väline sekä 
niille pienryhmille, joiden pääasiallinen 
tarkoitus on rukoilla lähetystyön puolesta 
vähiten tavoitettujen kansanryhmien parissa, 
että niille, joiden varsinainen aihe on toinen, 
mutta joissa halutaan rukoilla myös tämän 
vihkon aiheiden puolesta.

On hyvä yhdessä sopia siitä, millä tavoin 
ryhmä alkaa käyttää tätä vihkoa. Sopiva 
käyttötapa muotoutuu ajan myötä 
ja se voi vaihtuakin. Tässä joitain vinkkejä.

Rukousosion (s. 16 eteenpäin) jokaisella 
sivulla on oma teema. Ryhmä voi kullakin 
kokoontumiskerralla rukoilla yhden teeman 
ja siihen liittyvien rukousaiheiden puolesta 
ja käydä näin vihkoa läpi. 

Ryhmä voi myös valmistautua etukäteen 
aiheeseen. He voivat valita vihkosta löytyvän 
rukousalueen tai jonkin muun aiheeseen 
liittyvän rukouskohteen ja tutustua siihen 
tarkemmin. 

Tällöin ohjaaja tai joku osallistujista 
paneutuu yhdessä sovittuun aiheeseen, 
esittelee sen ja tekee siitä kysymyksiä, jotka 
vievät keskustelua eteenpäin. Kysymysten 
tarkoitus on asian syvempi ymmärtäminen 
sekä soveltaminen omaan tai seurakunnan 
elämään.

Raamatusta löytyy paljon eri aiheisiin ja 
rukouksiin liittyvää asiaa. Osallistujat voivat 
rikastuttaa keskustelua niiden avulla.

Rukousryhmän tärkein asia on kuitenkin 
yhteinen rukous. Joskus kokoontuminen voi 
olla vapaata rukousta, hiljaisuutta ja näitä 
rytmittävää rukouslaulua.

Ryhmän jäsenet tulevat erilaisista 
taustoista ja tuovat mukanaan oman 
hengellisen kokemuksensa ja 
näkemyksensä lähetystyöstä. 

Mukana voi olla niitä, jotka eivät ole 
tutustuneet lähetystyöhön. On eduksi, että 
ryhmän ohjaaja tuntee lähetystyötä.

Ryhmän ohjaajan tulee olla tasapuolisesti 
kaikkia kunnioittava ja osoittaa se 
sanoillaan ja olemuksellaan. Näin erilaisuus 
rikastuttaa kaikkia osallistujia.

Ohjaajan tehtävä on antaa tila kaikille 
puhua ja kysyä, tehdä itse lisäkysymyksiä ja 
yhteenvetoja  sekä samalla pitää huoli siitä, 
että yhteiselle rukoukselle on riittävästi 
aikaa.
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Rukous vie eteenpäin Jumalan 
pelastussuunnitelmaa

Raamatun keskeinen teema on Jumalan 
pelastussuunnitelma. Jumala on käyttänyt ja 
käyttää ihmisiä toteuttaakseen sen. Mooses sai 
kutsun johtaa Israelin kansan pois Egyptin 
orjuudesta vapauteen (2 Moos 3:7-8). Kun 
kansan pakkosiirtolaisuuden aika oli täyttynyt, 
Jumala nosti Kyyroksen Persian kuninkaaksi, 
joka vapautti israelilaiset (Esra 1:1-3).

Kun Jumalan aika oli täyttynyt, hän lähetti 
oman Poikansa maailmaan lunastaakseen 
ihmiskunnan synnin ja kuoleman vallasta 
Jumalan lasten vapauteen (Gal 4:4-5). 
Jeesuksessa toteutuu jo Abrahamille (n. 2000 v 
eKr) annettu lupaus, että hänen kanssaan 
siunataan kaikki maailman kansat, kun ne 
uskovat (1 Moos 12:3; Gal 3:8).

Ylösnousemisensa jälkeen Jeesus avasi 
opetuslasten mielet ymmärtämään häntä 
koskevat ennustukset. Hän on koko maailman 
Vapahtaja ja hänessä toteutuu Jumalan ennalta 
ilmoittama suunnitelma tuoda pelastus kaikille 
kansoille. Opetuslapset tulivat olemaan tämän 
suunnitelman toteuttajia (Mark 16:15-16; Luuk
24:44-48).

Meidän aikanamme eri puolilla maailmaa 
ymmärretään, että Jumalan aika alkaa täyttyä 
hänen pelastussuunnitelmansa loppuun 
saattamisessa. 

Tämän päivän opetuslapsilla, meillä kristityillä, 
on oma vastuumme tämän suunnitelman 
toteuttamisessa. Nyt on meidän aikamme olla 
Jumalan työtovereina vapauttamassa uusia 
ihmisiä ja kansanryhmiä Jumalan lasten 
vapauteen. Evankeliumi tuotiin Suomeen tuhat 
vuotta sitten. Mutta aharit, aimaqit ja tuhannet 
muut kansanryhmät eivät ole vieläkään 
osallisia Isän Jumalan rakkaudesta ja 
iankaikkisesta elämästä.

Emme jää pelkästään odottamaan, että Jumala 
toteuttaa suunnitelmansa. Me liitymme siihen 
rukoilemalla sitä todeksi. Jumala toimii lastensa 
rukousten kautta. Nyt on aika rukoilla vähiten 
tavoitettujen puolesta.

Jumala on siunannut runsaasti ja monin tavoin 
meitä suomalaisia, mutta ei vain meitä 
itseämme varten. Meidät kutsutaan mukaan 
annetun lähetystehtävän toteuttamiseen 
kaikella sillä, mitä olemme Jumalalta lahjaksi 
saaneet.

Nyt on aika rukoilla, 
että evankeliumi 
saavuttaisi kaikki 
kansanryhmät!
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Strateginen rukous 
lähetystyön puolesta

Jumala kutsuu meidät rukoilemaan sellaisten 
asioiden ja henkilöiden puolesta, joilla on 
merkitystä hänen ikiaikaisen 
pelastussuunnitelmansa etenemisessä ja 
toteutumisessa oman strategiansa mukaisesti. 
Hän kutsuu meidät strategiseen rukoukseen. 

Kun haluamme rukoilla keskitetysti tärkeiden 
kohteiden puolesta lähetystyössä, kohteina 
ovat erityisesti ne kansanryhmät, joissa ei vielä 
ole omaa kotoperäistä kirkkoa eli tuhannet 
vähiten tavoitetut kansanryhmät. Tällaisessa 
rukouksessa olemme mukana Jumalan teoissa 
eri puolilla maailmaa. 

Näin rukoillen olemme tietoisesti ja aktiivisesti 
mukana Raamatussa ilmoitetussa, kaikkia 
kansoja koskevassa Jumalan pelastusteossa. 
Otamme paikkamme siinä Jeesuksen 
valitsemina ja valtuuttamina opetuslapsina, 
maailmanlaajan Jumalan kansan jäseninä  
(Joh 15:16; 1 Piet 2:9).

Sitoutuminen Jumalan sanan lupauksiin ja 
siihen tosiasiaan, että Jumala rakastaa jokaista 
ihmistä, on lähtökohta rukoukseen. Motiivi ja 
sydämen halu rukoilla ovat Jumalan lahjaa.

Kiitämme hyvä Jumala sinua siitä, että olet kutsunut meidät mukaan valtavaan 
pelastussuunnitelmaasi. Rukoilemme valtakuntasi tulemista ja pelastustyösi 
lopullista toteutumista. Anna meille kestävyyttä rukoukseen ja anna rakkautta 
kaikkia ihmisiä kohtaan. 

Rukoukseni:
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Näyttää siltä, että monet kansat ja 
kansanryhmät ovat sulkeutuneet kristilliseltä 
sanomalta. Kristinuskon vastaista ilmapiiriä on 
eri puolilla maailmaa. On kuitenkin aikoja, 
jolloin näissä kansoissa ja yhteisöissä koetaan 
tarvetta muutokseen ja uuteen avoimuuteen, 
ei vain suhteessa omaan kulttuuriin vaan myös 
suhteessa kristinuskoon.

Kestävä, vuosia ja jopa vuosikymmeniä 
kestänyt rukous valmistaa näitä kansoja 
vastaanottamaan evankeliumin sanoman. Kun 
uskalletaan kyseenalaistaa omat uskomukset, 
tavat ja valtaapitävien totuudet, syntyy tilaa 
uusille kysymyksille, joihin evankeliumi voi 
tuoda vastauksen.

Rukous vaikuttaa myös lähetystyön 
suunnitteluun ja kohdentamiseen. Kun Pyhä 
Henki vaikuttaa avoimuutta ja hengellistä 
etsintää, hän myös osoittaa sen, missä niin 
tapahtuu. 

Hän voi paljastaa yhteisössä piilossa olevia 
levottomuutta, epävarmuutta ja pelkoa 
aiheuttavia tekijöitä ja todellisia tarpeita, joita 
ei nähdä ilman rukousta.

Rukoilemme Pyhän Hengen vapauttavaa työtä niihin kansoihin ja yhteisöihin, jotka 
ovat suljettuja evankeliumilta. Pyydämme Jumalaa rikkomaan uskonnollisen, 
poliittisen ja kulttuurisen ylpeyden. Rukoilemme kristityille Pyhän Hengen herkkyyttä 
nähdä ne tarpeet yhteisössään, joihin usko Jeesukseen voi tuoda avun. Anna omillesi 
rakkautta, rohkeutta, kestävyyttä ja viisautta toimia.

Rukoukseni:
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Rukoukseni:

Kun vähiten saavutettujen kansojen 
keskuuteen tuodaan sanoma Jeesuksesta 
Kristuksesta, joudutaan usein tekemisiin 
pahan valtojen ja voimien kanssa. 

Pahan voimat vaikuttavat kaikkialla 
maailmassa, mutta enemmistömaailmassa 
ne lähes aina tulevat tavalla tai toisella esiin 
vastakkaisten voimien kohtaamisena 
lähetystyön alkuvaiheessa, koska ne yrittävät 
estää uskon ja evankeliumin etenemisen.

Kristittyinä meillä on mahdollisuus julistaa 
Jeesuksen Kristuksen herruutta ja valtaa 
pahojen valtojen ja voimien yli tietyssä 
paikassa, niin että syntyy vapaus uskoa 
Jeesukseen.

Uuden seurakunnan vastuuhenkilöt tarvitsevat 
esirukoustamme, jotta he tunnistaisivat 
sellaiset ilmiöt, jotka ovat lähtöisin pahan 
valtakunnasta ja että he haluaisivat ja osaisivat 
toimia oikein niistä vapautumiseksi. 

Rukoilemme, että seurakunnan 
vastuuhenkilöt luottavat Kristuksen 
voittoon ristillä ja turvautuvat tämän 
voiton perusteella Jumalalta saamaansa 
taisteluvarustukseen (Ef 6:10-18). 
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Pahojen henkien vaikutus voitetaan ennen 
kaikkea kolmiyhteisen Jumalan läsnäolossa 
seurakunnan yhteisissä jumalanpalveluksissa. 
Niissä vapaudutaan synnin ja pahan vallasta 
syntien tunnustamisessa ja 
anteeksisaamisessa, sanan sekä kasteen ja 
ehtoollisen voimassa, uskon rukouksessa, 
ylistyksessä ja lauluissa. 

Joskus pahan voimille tulee sanoin osoittaa 
niiden todellinen asema voitettuina 
vetoamalla Jumalan sanaan 
(Kol 2:13-15; 1 Joh 3:8). 

Me rukoilemme uusille seurakunnille 
Raamatun opettajia, jotka auttavat 
kristittyjä ymmärtämään ne 
kristuskeskeiset asiat, jotka liittyvät 
pelastukseen ja erottamaan ne sellaisista 
asioista, jotka eivät ole suoranaisesti 
pelastuksen asioita. 

Pahan vallat ja voimat pakenevat, kun 
seurakunta vahvistuu alueellaan. Niihin ei 
tule keskittyä. Taistelua käydään erityisesti 
lähetystilanteissa ja se jatkuu yksityisten 
ihmisten sydämissä.

Me ylistämme sinua Jeesus Kristus, että 
olet voittanut pahan vallan ristillä ja 
ylösnousemuksessa. Julistamme 
herruuttasi siellä, missä paha yrittää estää 
vapautta ja sinun työtäsi. Siunaamme
valtakuntasi työntekijät ja seurakuntien 
jäsenet nimesi ja veresi suojaan.

Rukoukseni:
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Lähetystyössä tarvitaan monenlaista 
kohdennettua ja strategista rukousta eri 
aikoina ja eri paikoissa, jotta valtakunnan työ 
etenee kohti päämäärää, lopun ajan 
riemullista täyttymystä.

Työn strategisia, yhteisiä tavoitteita on 
kuitenkin vain kaksi. Ensimmäinen on 
Jeesuksen lähetyskäskyn mukainen tavoite: 
tehdä kaikista kansoista opetuslapsia. Toinen 
tavoite on paikalliset, hengellisesti terveet 
seurakunnat.

Kun rukoilemme lähetystyön puolesta, 
keskeisenä aiheena on luonnollisesti uskon 
syntyminen monien sydämessä ja heidän 
kasteensa. Tämän lisäksi strategisen 
rukouksen aiheena on opetuslapseus.

Opetuslapsi on sitoutunut Jeesuksen 
seuraamiseen niin, että hän auttaa muitakin 
löytämään uskon Kristukseen sekä opettaa ja 
ohjaa uusia kristittyjä tekemään samoin: 
tekemään ja opettamaan uusia opetuslapsia 
tekemään vuorostaan edelleen samoin 
(Matt 28:19-20; 2 Tim 2:2; 1 Kor 4:16-17).

Opetuslapset ovat sanoutuneet irti 
ympäröivän maailman vahingollisista arvoista 
ja turvatekijöistä palvellakseen lähimmäisiään 
ja koko yhteisöä todistajina ja diakonisessa 
palvelussa. Monissa maissa tämä merkitsee 
heille syrjintää ja vainoa.

Rukoilemme kristityille halua kasvaa 
uskossaan ja lähteä seuraamaan Jeesusta 
hänen opetuslapsenaan niin, että he voivat 
palvella todistajina, esimerkkinä ja toisten 
ohjaajina. Pyydämme heille kestävyyttä ja 
rohkeutta syrjinnän ja vainojen keskelle.

Rukoukseni:
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Seurakuntalaisten tekemä evankelioimis- ja 
opetustyö on elävän ja kasvavan seurakunnan 
merkki ja toimintamalli. Uudet ja kasvavat 
seurakunnat ovat kuitenkin vaarassa joutua 
monenlaisten ristiriitojen ja valtapyrkimysten 
keskelle. Siksi strateginen rukous lähetystyön 
puolesta on aivan erityisesti rukousta 
seurakuntien terveyden puolesta. 

Kulttuurien mukaiset pysyvät tavat ja arvot 
voivat olla ristiriidassa evankeliumin ja 
rakkauden käskyn kanssa. Monet kristityt 
haluaisivat sekoittaa oman perinteisen 
uskontonsa, ideologiansa tai filosofiansa 
aineksia ja rituaaleja kristinuskoon 
(synkretismi). Tällöin armo ja usko Kristukseen 
ainoana pelastajana jää epäselväksi. Kirkon 
johtajien tehtävä on profeetallisesti estää 
perinteisen uskonnollisen käytöksen (mm. 
uhrit, yhteys henkimaailmaan) ja evankeliumin 
sekoittuminen keskenään. 

Usko ilmaistaan parhaiten paikallisen 
yhteisön elämän ja viestinnän muotojen 
kautta. Pastorit tarvitsevat viisautta ja 
luovuuttakin voidakseen käyttää paikallisia 
viestinnän tapoja ja muotoja julistaessaan 
evankeliumia ja muotoillessaan 
kristinoppia ymmärrettäväksi. 

Johtajien tehtävä on yhdessä 
seurakuntalaisten kanssa nostaa esiin ja 
tukea kristillisiä arvoja ja elämäntapaa. 
Siten usko kolmiyhteiseen Jumalaan voi 
tulla luontevaksi, erottamattomaksi osaksi 
kristittyjen arkielämää (perheet, lasten ja 
naisten asema, fyysinen hyvinvointi, työ, 
harmoninen yhteisö, ympäristöasiat jne.) 
ja voimauttaa koko yhteisöä. Profeetallinen 
kontekstualisointiprosessi, jossa 
inhimillinen ja jumalallinen ovat 
sekoittumatta ja erottamatta yhdessä, 
vaikuttaa kotoperäisten seurakuntien 
syntyyn. 

Rukoilemme seurakuntalaisille, 
johtajille ja opettajille uskoa ja 
rakkautta sekä tahtoa elää ja 
toimia oikein. Pyydämme heille 
Pyhän Hengen virkistävää ja uutta 
luovaa elämää uskossa Jeesukseen 
Kristukseen.

Rukoukseni:
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Lähetystyön tavoitteena on omaa kulttuuria 
heijastava ja kunnioittava, kristuskeskeinen 
seurakunta. Tällaisten kotoperäisten ja 
hengellisesti terveiden seurakuntien syntyminen ja 
kasvu on strategisen lähetysrukouksen keskeinen 
aihe. Opetuslapseus ja terveet seurakunnat ovat 
tärkeä rukousaihe siksi, että ne mahdollistavat 
missionaaliset, lähetystyötä tekevät seurakunnat!

Koska rukouksemme tarkoitus on sama kuin 
Jumalan tahto ja tarkoitus kaikille kansoille, me 
rohkenemme nähdä maailman, seurakunnat ja 
itsemme opetuslapsina uudella tavalla. 

Rukoilemme yhdessä eri seurakuntien jäsenten 
kanssa. Pyydämme Jumalalta näkyä ja uusia 
innovatiivisia tapoja tehdä yhteistyötä 
lähetysjärjestöjen ja seurakuntien kanssa 
kotimaassa, lähialueilla ja kaukana.

Rukoilemme opetuslasten valtuudella ja 
rohkeudella lähetystyön esteiden poistumista ja 
työn etenemistä Pyhän Hengen viisaudella ja 
voimalla sekä inhimillisellä nöyryydellä.  
Annamme Pyhän Hengen näyttää länsimaisten 
tapojemme ja arvojemme omahyväisyyden.

Uskaltaudumme uuteen elämäntapaan, jossa 
vaatimattomuus, sitoutuminen rukoukseen ja 
kärsimyskin uskon vuoksi vaikuttavat sen, että 
oma osuutemme Jumalan suurella elopellolla 
tulee tehdyksi. Kiitämme ihmeellisestä 
etuoikeudesta saada olla siellä mukana!

Hyvä Jumala, pyydämme siunaustasi 
lähetysjärjestöjen kaikille 
työntekijöille, seurakuntien 
lähetystyölle, rukoilijoille ja työn 
tukijoille. Pyydämme yhteyttä, näkyä 
ja luovuutta sekä iloa yhteiseen 
tehtäväämme. Anna meille 
uskallusta muuttua ja kasvaa tässä 
työssä tahtosi mukaan.

Rukoukseni:
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Faktaa

Elämme kahden rinnakkaisen 

todellisuuden keskellä:  

Evankeliumi etenee 

saavuttaen uusia kansanryhmiä. 

Samalla yhä useampi ei ole 

vielä kuullut Jeesuksesta.

Olemme saaneet olla viime vuosina 
todistamassa eri kansanryhmien 
keskuudessa tapahtuvaa herätystä. 
Etenkin muslimimaailmassa voimme 
puhua jopa ennen näkemättömästä 
herätyksestä. Esimerkiksi monet 
iranilaiset, afgaanit ja viime vuosina 
myös somalit ovat tulleet ja tulossa 
Jeesuksen omiksi. Vuosien rukouksiin on 
vastattu!

Hätkähdyttävää on, että joka päivä 
maailmaan syntyy yli 50 000 ihmistä, 
joilla on vähän tai ei lainkaan 
mahdollisuutta kuulla pelastavaa 
sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. 

Miten edellä olevat näkymät voi sovittaa 
yhteen? On hyvä tuntea taustalla olevia 
faktoja.

Maailmassa on noin 7,8 miljardia ihmistä. 
Heistä noin 33 % pitää itseään kristittynä.

Valtioiden lukumäärä on noin 200. Valtioiden 
sijaan lähetystyössä lähtökohta on 
evankeliumin viestiminen kansanryhmälle. 
Tällöin ihminen kohdataan hänen kielensä, 
kulttuurinsa ja historiansa huomioiden. 
Kansanryhmiä on maailmassa noin 17 000.

Elävien kielien määrä maailmassa on noin 
7000. Näistä noin 700:lla on koko Raamattu ja 
noin 1600:lla Uusi testamentti. Käännöstyö on 
käynnissä yli 2500 kielen parissa. On arvioitu, 
että vielä yli 2000 kieliryhmää on käännöstyön 
tarpeessa.

Lähetyksen erityisenä painopisteenä on 
luonnollisesti työ niiden kansanryhmien 
keskuudessa, joissa ei ole elävää seurakuntaa 
ja näin ollen kansanryhmällä ei ole 
mahdollisuutta kuulla ja ymmärtää sanomaa 
Vapahtajasta. Puhutaan vähiten tavoitetuista, 
saavuttamattomista tai tavoittamattomista.

Vähiten tavoitettujen kansanryhmien määrä ja 
sen myötä niissä olevien ihmisten lukumäärä 
riippuu tarkastelutasosta. Joshua Projectin 
määrityksien mukaan vähiten tavoitettuja 
kansanryhmiä on noin 7000 ja niissä ihmisiä yli 
kolme miljardia. (joshuaproject.net)
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International Mission Board luokittelee 
asteikolla 0-6 sitä, miten hyvin evankeliumin 
sanoma on tavoittanut eri kansanryhmät. 
Alimmassa luokassa 0 kansanryhmän 
keskuudessa ei ole seurakuntaa eikä sen 
käyttämälle kielelle ole hengellistä 
materiaalia. Luokat 0-3 katsotaan 
tavoittamattomaksi. Pelkästään luokissa 
0 ja 1 tavoittamattomia on yhteensä yli 
miljardi. (imb.org/research/reports)

Useissa vähiten tavoitetuissa 
kansanryhmissä tehdään lähetystyötä. Tämä 
työ on erityisen haastavaa valtauskonnon tai 
diktatorisen hallinnon vastustuksen, 
köyhyyden tai maantieteellisen sijainnin 
johdosta. 

Faktaa

Globaalisti lähetystyöntekijöiden 
lukumäärä on noin 400 000. On arvioitu, 
että näistä noin 3 % tekee työtä vähiten 
tavoitettujen kansanryhmien 
keskuudessa.

Taloudellinen tarkastelu osoittaa, että 
maailmanlaajuisesti kristilliseen työhön 
annetuista varoista noin 6 % käytetään 
lähetystyöhön ja tästä noin 1 % menee 
vähiten tavoitettujen parissa tehtävään 
työhön.

Maailman väestön kasvu on nopeaa nk. 
10/40 -ikkunan alueella, jossa vähiten 
tavoitetut kansanryhmät elävät. Tuolla 
alueella elää useita vähiten tavoitettuja 
kansanryhmiä, joiden väkiluku on 
selvästi Suomea isompi. Pelkästään 
Intiassa tällaisia kansanryhmiä on yli 50. 
Niistä vain harvoissa on kristittyjä 
edes 0,1 %.  

Lähetystyöstä puhuttaessa käytetään usein 
näitä termejä:

Opetuslapseuttamisella tarkoitetaan sitä, 
että Jeesusta seuraamaan lähteneen 
vierellä kuljetaan juurruttaen häntä 
terveeseen uskoon sekä opastetaan ja 
rohkaistaan kertomaan evankeliumia 
eteenpäin.

Kontekstualisoinnilla tarkoitetaan sitä, 
että kristillinen usko sekä hengellisen 
elämän arvot ja sisältö pyritään liittämään, 
maastouttamaan ja juurruttamaan 
yhteisön omaan kulttuuriin, sen 
maailmankuvaan, elämänmuotoon, 
tapoihin ja kieleen siten, että usko on 
ymmärrettävissä sekä ilmaistaan
ja eletään yhteisölle tyypillisellä tavalla.

Enemmistömaailmalla tarkoitetaan muita 
kuin länsimaiden ihmisiä. 
Enemmistömaailmaan kuuluu n. 2/3 
maailman väestöstä.

15Rukous2025



Rukoukseni:

Strategisia
rukousaiheita

Tästä alkaa strategisten rukousaiheiden 
osio. Jokaisella sivulla on oma teemansa 
ja lähes joka sivulla pieni, tyhjä laatikko, 
johon voit kirjoittaa omia, sivun teemaan 
liittyviä rukousaiheita tai rukouksia. 
Vihkon lopussa on lisää tyhjää tilaa 
omille rukousaiheille ja rukouksille.

Kiitämme Pyhää Jumalaa siitä, että hänelle 
yksikään kansanryhmä ei ole suljettu eikä 
yksikään sydän liian kova. Rukoilemme 
evankeliumin mentäviä rakoja kansanryhmien 
ihmissydämiin.

Rukoilemme kaikkien vähiten tavoitettujen pariin 
työntekijöitä kouluttavien raamattu- ja 
lähetyskoulujen puolesta. Pyydämme Pyhän 
Hengen johdatusta, jotta opettajilla olisi viisautta 
varustaa lähtijöitä ja lähtijöillä rohkeutta, 
taidollisuutta sekä nöyryyttä evankeliumin 
eteenpäin viemisessä.

Pyydämme, että Jumala antaisi meille jokaiselle 
viisautta ja kestävyyttä rukoilla juuri oikeiden 
asioiden puolesta, jotta evankeliumin pelastava 
sanoma saavuttaisi kaikki kansanryhmät ja niiden 
keskuuteen syntyisi elävä, ilosanomaa eteenpäin 
vievä seurakunta.

Rukoilemme, että yhä useammat seurakuntalaiset 
löytäisivät paikkansa seurakunnassa ja 
lähetystyössä (armolahjojensa, tilanteensa ja 
varojensa mukaan) ja sitoutuisivat entistä 
rohkeampaan Jeesuksen seuraamiseen 
seurakunnan yhteydessä ja omassa 
elinympäristössään.

Kiitämme, että myös meillä Suomessa on 
mahdollisuus kohdata ihmisiä vähiten tavoitetuista 
kansanryhmistä! Pyydämme, että saisimme näitä 
kohtaamisia ja niihin Jumalan johdatuksen, jotta 
voisimme olla omalta osaltamme tukemassa heitä 
tiellä Kristuksen henkilökohtaiseen tuntemiseen.
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Tästä alkaa strategisten rukousaiheiden 

osio. Jokaisella sivulla on oma teemansa 

ja lähes joka sivulla pieni, tyhjä laatikko, 

johon voit kirjoittaa omia, sivun teemaan 

liittyviä rukousaiheita tai rukouksia. 

Vihkon lopussa on lisää tyhjää tilaa omille 

rukousaiheille ja muistiinpanoille.



Työntekijöitä
elopellolle

Tällä hetkellä jokaista 30 lähetystyöhön lähetettyä ihmistä 

kohden menee vain yksi vähiten tavoitettujen keskelle.

Rukoilemme, että seurakunnat 

ottaisivat enemmän vastuuta 

vähiten tavoitettujen työstä ja 

lähetystyöhön lähtijöistä yhä 

useampi lähetettäisiin vähiten 

tavoitettujen pariin.

Rukoilemme seurakunnille avoimuutta 
vähiten tavoitettujen työtä kohtaan. 
Pyydämme, että lähetystehtävä nähtäisiin 
seurakunnan ydintehtävänä, eikä 
rahareikänä.

Pyydämme Jumalalta seurakuntiin opettajia, 
joilla on kirkas lähetysnäky ja ymmärrys siitä, 
mitä Jeesuksen seuraaminen maan ääriin 
maksaa ja mitä siunauksia siitä koituu. 

Rukoilemme, että Jumala avaa heille 
mahdollisuuksia opettaa lähetystyöstä ja 
vähiten tavoitetuista kansanryhmistä. 

Pyydämme myös muita näyn sytyttäjiä, jotka 
innostavat seurakunnissa ihmisiä mukaan 
vähiten tavoitettujen työhön lähtijöiksi tai 
lähettäjiksi ja rukoilemaan vähiten 
tavoitettujen työn puolesta.

Pyydämme siunausta opettajien ja näyn 
sytyttäjien työlle. Rukoilemme, että se 
vaikuttaa halua olla mukana 
lähetystehtävässä tai herättää kutsun lähteä 
lähetystyöhön vähiten tavoitettujen 
keskuuteen. 

Pyydämme, että uskovat havahtuvat 
seurakunnan perimmäiseen kutsumukseen 
viedä evankeliumi kaikille kansoille.

Rukoilemme syvällisen raamatunopetuksen 
lisääntymistä seurakunnissa ja järjestöissä, 
jotta uskovat voisivat kasvaa hengelliseen 
kypsyyteen, jota tarvitaan työssä vähiten 
tavoitettujen parissa.

Rukoukseni:

Rukoilemme uskon ja rohkeuden henkeä 
kristityille, seurakunnille ja järjestöille 
lähetystehtävän toteuttamiseen. 
Rukoilemme, ettei pelko saavutettujen 
etujen menettämisestä estä 
lähetystehtävään osallistumista. Pyydämme 
rohkeutta hypätä tuntemattomaan. 
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Opiskelijat

Opiskelijoiden keskuudesta on 

vuosien saatossa noussut monia 

lähetysliikkeitä, 

lähetystyöntekijöitä ja 

lähetysvaikuttajia.

Rukoilemme, että Jumala herättäisi tässäkin 
ajassa opiskelijoissa kiinnostusta lähetys-
työtä, ja erityisesti vähiten tavoitettujen 
keskellä tehtävää työtä kohtaan.

Rukoilemme kristillisten opiskelija-
järjestöjen puolesta, että lähetystyö ja 
vähiten tavoitetut kansanryhmät olisivat 
esillä niiden toiminnassa ja Jumala kutsuisi 
sen kautta opiskelijoita mukaan 
lähetystyöhön.

Pyydämme Jumalaa kutsumaan ja 
nostamaan opiskelijoiden keskuudesta 
lähetysvaikuttajia, jotka saavat muita 
mukaan lähetystehtävään vähiten 
tavoitettujen saavuttamiseksi.

Rukoilemme ulkomailla opiskelevien vähiten 
tavoitettuihin kansanryhmiin kuuluvien 
puolesta. Johdata heidät tutustumaan 
Jeesuksen seuraajiin. Anna syntyä aitoja 
ystävyyssuhteita ja ohjaa sinun omiasi niin, 
että heidän elämänsä voi todistaa 
Kristuksesta.

Rukoukseni:
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Pyydämme, että Pyhä Henki tekisi työtä
vähiten tavoitettujen kansanryhmiin
kuuluvien opiskelijoiden keskuudessa. 
Anna heidän opiskelun ohella löytää tie, 
totuus ja elämä.



Nuori 
sukupolvi

Rukoilemme, että nuori sukupolvi 

löytäisi paikkansa lähetystyössä.

Rukoilemme, että seurakunnissa ja 

järjestöissä opetettaisiin raamatullisen 

lähetystyön perusteita nuorille. 

Rukoilemme, että nuorissa syttyisi 

lähetysnäky. Pyydämme heille näyn lisäksi 

luonteenlujuutta, jota tarvitaan 

lähetystyössä, sekä ajan kanssa kehittyvää 

hengellistä kypsyyttä. 

Pyydämme Jumalaa johdattamaan nuorten 

elämään vanhempia kristittyjä, jotka rinnalla 

kulkien auttavat heitä käsittelemään 

maailmassa eteen tulevia asioita Jeesuksen 

seuraajan näkökulmasta ja antavat omalla 

elämällään mallin Jeesuksen seuraamisesta.

Rukoilemme, että Jumala herättäisi nuorissa 

kiinnostusta ja rakkautta vähiten 

tavoitettuja kansoja kohtaan, vaikka monien 

niiden keskellä tehtävästä työstä ei voi 

puhua julkisesti.

Rukoilemme, että nuoret pääsisivät 

kontaktiin lähetystyöntekijöiden ja 

lähetyskenttien kanssa. Pyydämme Jumalaa 

avaamaan nuorille ovia lyhytaikaisille työ-

tai rukousmatkoille kentälle.

Pyydämme, että vanhempi sukupolvi 

uskaltaisi antaa tilaa nuorten 

uudenlaisille ideoille ja ajattelulle.

Rukoilemme, ettei mukavuudenhalu, 

pelko tai sitoutumisen puute tulisi 

esteeksi lähetystehtävään 

osallistumiselle. 

Rukoukseni:
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Lähetys-
strategia

Maailmanlähetyksen uuden ajan 

haasteet ovat suunnattomia. Miten 

tehdä yhteistyötä, kun lännen 

lähetystyöntekijöitä on  37 % ja 

enemmistömaailmasta 63 %?

Rukoilemme viisautta 

suunnitella ja toteuttaa 

lähetystyötä maailman muutosten 

ja suurten haasteiden keskellä.

Muistamme, että kolmiyhteinen Jumala on 

hyvä ja kaikkivaltias lähetyksen Jumala. Hän 

tekee seurakuntansa kautta lähetystyötä 

maailman pelastamiseksi.

Länsimaista lähteneitä lähetystyöntekijöitä 

on nyt vähemmän (37 %) kuin enemmistö-

maailmasta lähteneitä (63 %). Siksi 

rukoilemme yhteistyön vahvistumista.

Rukoilemme, että prioriteetit eri 

toiminnoissa pysyisivät oikeina, 

niin että lähetystyössä evankeliumi 

säilyy keskeisenä ja avustustyö sen 

hedelmänä.

Rukoilemme lähetysjärjestöjen 

päättäjille viisautta ja rohkeutta 

omaksua uusia toimintatapoja 

Raamatun ja lähetyshistorian 

periaatteiden mukaan.

Rukoilemme, että työtä tekevät siihen 

sopivat ihmiset oikeassa paikassa, 

oikeaan aikaan ja sopivilla menetelmillä 

oikean päämäärän saavuttamiseksi.

Pyydämme apostolista paloa 

seurakuntalaisten elämään kaikkialla 

maailmassa ja näin seurakunnista tulisi 

missionaalisempia.

Rukoilemme uusia yhteistyömuotoja 

seurakuntalaisten, seurakuntien ja 

lähettävien järjestöjen välille.

Rukoilemme, että toiminnan keskeisiksi 

tavoitteiksi tulisivat sekä 

opetuslapseuttaminen että yhteisöjen 

tavoittaminen yksilökeskeisyyden sijaan.

Rukoilemme lähetystyön kannalta 

strategisten maiden ja kansojen puolesta 

kuten Kiina, Intia, Venäjä, Israel, Indonesia, 

Iran, Somalia,  Nigeria ja Turkki.

Pyydämme siunausta kaikkeen raamattu-

työhön (käännöstyö, levittäminen ja 

opettaminen).

Rukoukseni:
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Varoja
työhön

Arvioidaan, että kaikista kristilliseen 

työhön globaalisti annetuista varoista 

noin 0,001% menee vähiten 

tavoitettujen parissa tehtävään työhön. 

Rukoilemme lisää varoja 

vähiten tavoitettujen työlle.

Kiitämme siitä, että Suomessa on maailmanlaajuisesti hyvät 

taloudelliset mahdollisuudet olla mukana lähetystehtävässä. 

Rukoilemme, että taloudelliset edellytykset antamiseen olisivat 

jatkossakin maassamme hyvät. 

Rukoilemme, että kristilliseen työhön annetuista varoista yhä 

suurempi osuus menisi vähiten tavoitettujen parissa tehtävään 

työhön.

Pyydämme seurakuntiin enemmän opetusta ja rohkaisevia 

esimerkkejä antamisesta. Rukoilemme Pyhää Henkeä avaamaan 

ymmärrystä antamisen siunauksesta. Pyydämme, että Jeesuksen 

ja Paavalin opetukset antamisesta tulisivat eläviksi, kutsuviksi ja 

todellisiksi.

Rukoilemme kristityille Pyhän Hengen synnyttämää asennetta, 

joka vapaaehtoisesti ja koko sydämestään tyytyy vähempään, 

voidakseen antaa enemmän. 

Pyydämme, että kristityt saisivat tietoa ja 

ymmärrystä vähiten tavoitetuista kansan-

ryhmistä ja työstä niiden keskellä. 

Rukoilemme, että uskovissa heräisi sen 

myötä halu tukea myös taloudellisesti sitä 

työtä, joka suuntautuu sinne, missä kristittyjä on 

vähän tai ei lainkaan. Pyydämme, että saisimme antaa iloiten. 

Pyydämme, että Jumala pitäisi huolta kaikkien niiden tarpeista, 

jotka antavat omastaan vähiten tavoitettujen työlle.

Pyydämme uusia keinoja rahoittaa lähetystyötä. Rukoilemme 

kansallisten lähettien omavaraisuuden lisääntymistä, jotta heidän 

työnsä jatkuisi, vaikka ulkomainen rahoitus ei olisi enää 

mahdollista esim. valtiovallan toimesta.

Rukoukseni:
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Media-
lähetystyö

Rukoukseni:

Rukoilemme, että järjestöt osaisivat 

täysimääräisesti hyödyntää median 

mahdollisuuksia.

Median rooli ja vaikutus ihmisiin on valtava. Se 
on kuin Rooman tieverkosto, joka aikanaan 
edesauttoi evankeliumin tehokasta etenemistä.

Kiitämme siitä, että mediatyön kautta jokainen 
voidaan kohdata yksilönä hänen tahtomassaan 
paikassa ja aikataululla – jopa evankeliumille 
vihamielisissä kansanryhmissä.

Rukoilemme Jumalan erityistä ohjausta etenkin 
vähiten tavoitettujen keskuuteen suunnatulle 
mediatyölle. Muistamme rukouksessa 
erityisesti Intiaa, jossa on ehdottomasti eniten 
vähiten tavoitettuja kansanryhmiä. Pyydämme, 
että media pysyisi avoimena evankeliumin 
julistamiselle.

Rukoilemme, että ihmiset löytäisivät median 
kanavat ja heidän omalla kielellään esitetty 
evankeliumin sanoma rakastavasta Jumalasta 
puhuttelisi. 

Pyydämme lukutaitoisia kristittyjä 
käsikirjoittajia ja kääntäjiä ohjelmiin joita 
lähetetään pienille kieliryhmille. Heistä on 
pulaa.

Vaikuta Pyhä Henki siihen, että Jumalan 
rakkaus näkyisi ja kuuluisi ohjelmissa 
mukana olevien olemuksesta ja äänestä.

Kiitämme kaikista, jotka ovat ottaneet 
ohjelmien pohjalta yhteyttä. Pyydämme 
työntekijöitä ja viisautta mediatyön kautta 
syntyvien kontaktien hoitamiseen. Anna 
se armo, että kaikkiin yhteydenottoihin 
pystytään vastaamaan rakastaen Hengen 
ohjaamin sanoin. 

Rukoilemme johdatusta, varjelusta ja 
suojelusta mediatuotannossa oleville. 
Varjele henkilökuntaa ja tuotanto-
koneistoa kaikelta pahalta.

Kiitämme Pyhän Hengen toiminnasta 
arabimaailmassa. Pyydämme erityisesti 
miljoonien arabiankielisten palautteiden 
käsittelyyn työntekijöitä ja varoja.
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Suur-
kaupungit

Suurkaupungit ovat tärkeitä, mutta monimutkaisia ja 

haastavia ympäristöjä. Jo nyt yli puolet maailman 

väestöstä asuu kaupungeissa.

Rukoilemme oikeanlaisten 

strategioiden löytymistä 

suurkaupunkien tavoittamiseksi.

Ole niiden oppaana, tukena ja 

voimana, joilla on halu tehdä 

työtä suurkaupungeissa.

Rukoilemme suurkaupunkien lieveilmiöiden 
vähenemistä. Pyydämme, että johdatat 
katulasten, päihteiden käyttäjien ja 
ihmiskaupan uhrien keskuudessa tehtävää 
tavoittavaa ja avustavaa työtä. Anna erityistä 
viisautta näiden ihmisten kohtaamiseen ja 
Kristuksen rakkauden täyttämää mieltä.

Anomme sitä, että suurkaupungissa 
seurakunnat voisivat olla etnisistä ja muista 
taustaeroista huolimatta yhtä Kristuksessa ja 
näin olla todistuksena Jumalan rakkaudesta. 

Kiitämme vahvasti mediaa hyödyntävistä 
suurkaupunkimissioista, joiden avulla 
mahdollistetaan evankeliumin sanoman laaja-
alainen esillä pitäminen. 
Anna tähän työhön kaikkinainen johdatuksesi 
niin, että työ saisi kantaa runsasta ja pysyvää 
hedelmää. 

Rukoilemme jo toteutuneiden missioiden 
puolesta, että niiden kautta tavoitetut ihmiset 
löytäisivät yhteyden Kristukseen ja 
seurakuntiin. 

Rukoukseni:
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Alkuperäis-
kansat

Alkuperäiskansoihin kuuluvia on 400-500 

miljoonaa. He puhuvat yli 4000 kieltä ja 

muodostavat 6,2 % maailman väestöstä. 

He ovat joutuneet siirtymään alkuperäiseltä 

asuinalueeltaan reuna-alueille ja tulleet 

vähemmistöiksi valtaväestöön nähden. 

Etelä-Amerikassa monia alkuperäiskansoja 

suojellaan, mutta samalla ne ovat 

evankeliumin ulottumattomissa. 

Alkuperäiskansat ovat usein sangen köyhiä  

ja eristäytyneitä. Heitä on pyritty liittämään 

valtaväestöön, mutta he haluavat säilyttää 

oman erilaisen kulttuurinsa ja kielensä, 

mitä he arvostavat ja haluavat kehittää.

Tunnettuja alkuperäiskansoja ovat mm.

Afrikassa: Kalaharin sanit, Marokon 

berberit, Itä-Afrikan maasait ja ogonit, 

Länsi-Afrikan tuaregit ja Kongon pygmit

Aasiassa: Japanin ainut,  Aasian kazakit, 

Pakistanin chakmat ja Lähi-Idän kurdit

Australian aboriginaalit ja 

Uuden Seelannin maorit

Pohjois-Euroopan saamelaiset

Pohjois-Amerikan inuiitit ja intiaanit

Etelä-Amerikan monet intiaaniheimot

Rukoukseni:

Rukoilemme alkuperäiskansojen ja 

valtaväestöjen välille keskinäistä 

ymmärrystä ja arvostusta.

Pyydämme, että vähemmistökansat eivät 

reaktiivisesti pyri eristäytymään, ja että 

valtaväestö ei eristä niitä yhteydestään, ja että 

löytyy luontevia yhteyksiä ja väyliä 

evankeliumin julistamiselle.

Rukoilemme näille kansoille 

tasapainoa säilyttää oma identiteetti ja 

kulttuuri sekä samalla halua osallistua 

valtaväestön kanssa yhteistyöhön mm. 

koulutuksen, terveydenhuollon ja 

seurakuntien kehittämisessä 

alkuperäiskansojen omilla ehdoilla.

Pyydämme alkuperäiskansojen vaikuttajille 

viisautta johtaa kulttuurin väistämätöntä 

muutosprosessia koko kansan parhaaksi, 

terveydeksi ja omaleimaisen elämänmuodon 

säilymiseksi.

Rukoilemme näille kansoille omia 

työntekijöitä seurakuntiin. Anna kristinuskon 

vahvistaa alkuperäiskansoja. Anna heille toivo 

tulevaisuudesta ja näky siitä, että niistä 

jokainen on erityinen kansa Jumalan luomien 

kansojen joukossa.
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Paimentolais-
kansat

Paimentolaiset liikkuvat karjankasvattajina 

paikasta toiseen sopivien laidunmaiden 

löytymiseksi, koska he asuvat kuivilla tai 

puolikuivilla alueilla vuoristoissa ja savanneilla. 

He ovat monesti joutuneet erimielisyyksiin 

maankäytöstä sekä maanomistajien että muiden 

heimojen kanssa oikeudesta laiduntaa tietyillä 

alueilla. Nämä ovat aiheuttaneet väkivaltaisiakin 

yhteenottoja historian aikana ja vielä näinä 

päivinäkin.

Paimentolaiset ovat vastustaneet ulkopuolisia 

vaikutteita, myös kristinuskoa. Eri heimoilla on 

omia uskontoja. Saharan eteläpuolen Keski-

Afrikan fulanit (fulbet) ovat antaumuksellisia 

muslimeja.

Liikkuva elämänmuoto on ollut este lasten 

koulunkäynnille sekä muille valtion palveluille, 

kuten terveydenhoidolle.

Tunnettuja paimentolaisia ovat mm. Etelä-

Sudanin dinkat ja Kenian kalenjit (molemmat 

ovat osin maanviljelijöitä), Pohjois-Afrikan ja 

Lähi-Idän beduiinit Itä-Afrikan maasait ja 

mongolit.

Pyydämme Jumalaa avaamaan mahdollisuuksia 

tavoittaa liikkuvia paimentolaiskansoja.

Rukoilemme paimentolaiskansojen puolesta, että ne 

uskaltaisivat vastaanottaa evankeliumin sanoman, 

ja että he voisivat elää rauhassa kaikkien kanssa omassa 

yhteisössään ja eri uskontoihin kuuluvien ja eri heimojen 

kanssa.

Monet paimentolaiset rukoilevat ja etsivät apua, kun on kuivuutta, 

sairautta tai muita ongelmia. Hyvä Jumala, anna Pyhän Hengen vaikuttaa 

niin, että he kääntyvät sinun puoleesi Jeesuksen nimessä.

Rukoilemme muutosta naisten ja tyttöjen asemaan, että tytöt pääsisivät 

kouluun ja moniavioisuus loppuisi.

Pyydämme, että kristityiksi kääntyneet löytäisivät paimentolaiselämän 

keskellä tapoja elää seurakuntayhteydessä, vahvistua uskossa ja elää 

Jeesuksen opetuslapsina.

Rukoukseni:
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Puhe-
kulttuurit

Monet alkuperäiskansat ja paimentolaiset 
ovat puhekulttuurisia kansoja. Vaikka heillä 
olisi oma kirjakielensä, kirjoitettu teksti ei 
ole yleinen tiedon eikä viestinnän väline. 
Viestintä ja oppiminen perustuvat 
puhekulttuurissa paljolti tai kokonaan 
suulliseen, korvan kautta tapahtuvaan 
viestintään. Puhe on olemuksen, 
äänenpainojen, äänen voimakkuuden, 
eleiden, ilmeiden ja kehonkäytön, yhteisön 
omien sanontojen sekä tilankäytön 
kokonaisvaltaista viestintää.

Eri kulttuureissa on omat tapansa ilmaista 
asioita. On sellaisia asioita, joista ei saa 
kysyä, eikä puhua muuten kuin luotetun 
henkilön kanssa. Puhekulttuureissa 
käytetään kertomuksia, kun halutaan viestiä 
tärkeitä asioita. Saarna voi olla yksi 
kertomus. Sitä ei tarvitse selittää, koska sen 
tarkoitus ymmärretään. Ensimmäinen 
Mooseksen kirja on hyvin tärkeä, koska sen 
kertomukset  välittävät evankeliumin monien 
puhekulttuurien jäsenille.

Puhekulttuurissa oppiminen, tieto, viisaus, 
kansan ja suvun historia, lääkintätaito, 
ympäristön ja luonnon tuntemus, uskonto, 
ammattiosaaminen jne. siirtyvät eteenpäin 
yhdessä elämisen ja kertomusten kautta.

Todellisuuden hahmottamisen, ajattelun ja 
johtopäätösten tekemisen pohjana on 
kontekstuaalinen, oman kansan kanssa 
yhdessä eletty ja koettu elämä, perheen ja 
sukujen historian tapahtumat ja niiden 
luonne sekä koeteltu ja hioutunut tieto ja 
viisaus. Elämä ymmärretään, jäsentyy ja 
koetaan yhteisön jäsenenä suhteiden kautta 
(suhde mm. luontoon, sukuun, historiaan, 
yliluonnolliseen ja näkymättömään 
todellisuuteen).

Länsimainen ihminen perustaa tietonsa ja 
tekee päätelmänsä enemmän kouluissa ja 
kirjoista opittuun, empiiriseen tutkimukseen 
perustuvaan, yksilöiden tuottamaan 
fragmentaaliseen tietoon. Hänen ajattelunsa 
on suoraviivaisempaa, kapeampaa, lineaarista 
ja se perustuu syyn ja seurauksen etsimiseen 
tutkittujen tosiasioiden pohjalta.

Tämä loogisen ajattelun eron tiedostaminen 
on merkittävä lähetystyön kannalta. 
Länsimainen työntekijä ei helposti ymmärrä 
puhekulttuuriin kuuluvien kansojen ajattelua 
eikä viestintää. Hänen on antauduttava 
oppijaksi palvelijana ja rinnalla kulkijana sekä 
asuttava puhekulttuurin yhteisössä 
mahdollisesti vuosia. 
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Puhe-
kulttuurit

Lähetystyö on ihmistä muuttava prosessi. Se 
muuttaa arvoja, ajattelua ja omaa 
identiteettiä työntekijänä.
Puhekulttuurien jäsenet ja kaikki 
kontekstuaalisen logiikan äidinmaidossaan 
omaksuneet kristityt joutuvat myös 
muutosprosessiin.

Usko Jeesukseen Kristukseen ei ole vain 
ulkoiseen käytökseen liittyvä asia. Se on 
muutos maailmakuvassa, kun arvot 
muuttuvat, sitoutumisen ja kuuliaisuuden 
kohde vaihtuu. Puhekulttuurin rinnalle tulee 
tärkeä kirja, Raamattu. Kristinuskon myötä 
syntyy uudenlainen yhteys muihin kansoihin. 

Koulutus ja opiskelu tulevat monille 
merkittäväksi ja se merkitsee usein 
uudenlaisen ajattelun omaksumista.

Pyydämme hyvä Jumala, että kutsut 
työhösi evankelistoja, paimenia ja 
opettajia ja oppineita teologeja, joilla on 
kyky sanoittaa evankeliumi 
puhekulttuurien omalle kielelle ja niin 
välittää elämää Jeesuksessa Kristuksessa.

Rukoilemme heidän puolestaan, jotka 
tekevät työtä niiden parissa, jotka eivät 
lue. Erityisesti pyydämme heille 
kärsivällisyyttä ja motivaatiota olla 
mukana yhteisön elämässä.

Anna työntekijöille luovuutta ja iloa 
tehdä yhdessä seurakuntalaisten kanssa 
näytelmiä, lauluja ja opetuskertomuksia 
Raamatusta.

Pyydämme siunausta heille, jotka 
kääntävät Raamattua uusille kielille, 
opettavat kristittyjä lukemaan ja 
käyttämään Raamattua.

Rukoilemme lähetystyöntekijöille 
johdatustasi pyytää mukaan työhön niitä 
kristittyjä, jotka osaavat kulttuurisen 
kielen ja käyttävät sitä.

Anna yhteisymmärrystä ja rakkautta 
erilaisuuden keskelle ja tahtoa kasvaa 
ihmisenä sekä tarvittaessa muuttaa 
omaa ajattelua.

Rukoukseni:
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Mielipide-
johtajat

Huomattava kenialainen maasaijohtaja Isaia
Ole Ndokote seisoi suuren miesjoukon edessä 
kädessään kynä ja Raamattu. Hän nosti ne 
korkealle ilmaan ja aloitti puheensa: Nyt on 
maasaiden aika oppia lukemaan ja 
kirjoittamaan ja tulla Jumalan perheeseen. 
Tästä tilaisuudesta ja monista muista 
samanlaisista lähti liikkeelle suuri herätys 
maasaiden keskuudessa. Opetusta saatuaan 
vuoden 1992 elokuussa kastettiin lähes 1000 
maasaita. Tämän heimon parissa oli tehty 
hengellistä työtä puoli vuosisataa vähäisin 
tuloksin. 

Tämä mies oli johtaja, jota ensinnäkin 
kunnioitettiin. Hänen arvovaltansa vaikutti 
sen, että oli tultava paikalle kaukaakin 
kävellen. Toiseksi hän oli tiedon jakaja, 
mielipidejohtaja, jonka tietoon luotettiin. 
Kolmanneksi hän sai aikaan muutoksen, 
koska hänellä oli kyky ja halu vaikuttaa 
muutosta. 

Mielipidejohtaja hankkii tietoa ja jakaa sitä 
niille, jotka ovat hänen seuraajiaan. Hän saa 
muut vakuuttuneiksi asiastaan ja hänellä on 
halu jakaa uutta tietoa. Näitä henkilöitä, jotka 
ottavat uutta tietoa vastaan, käyvät sen läpi 
eli tulkitsevat sen ja jakavat toisille, on 
jokaisessa kulttuurissa muutama prosentti. 

Tällä tavoin uusi tieto tulee ymmärrettävässä 
muodossa hyödyksi yhteisön jäsenille. 
Mielipidejohtaja ei vain jaa uutta teoreettista 
tietoa. Hän muokkaa myös asenteita, yleistä 
mielipidettä ja käytöstä, koska se, mitä hän 
viestii, on muokkautunut hänen persoonansa 
kautta kuulijoiden elämäntilanteeseen 
sopivaksi ja vastaa olemassa oleviin elämän 
kysymyksiin, tarpeisiin ja etsintään. 

Yhteisöissä on myös henkilöitä, jotka eivät 
julkisesti ota mielipidejohtajan roolia eivätkä 
edes koe tai halua olla sellaisia henkilöitä. He 
ovat kunnioitettuja henkilöitä, jotka 
vaikuttavat muihin omalla elämällään, 
asenteilla ja viisaudella. Enemmistömaailman 
vanhat naiset voivat olla tällaisia piilossa 
olevia vaikuttajia, jotka saavat aikaan sekä 
hyviä että huonoja asioita. 

Seurakunnassa on tärkeää tietää, ketkä siinä 
ovat varsinaisia vaikuttajia ja 
mielipidejohtajia. Ulkopuolisen, esimerkiksi 
lähetystyöntekijän on vaikea saada tätä 
selville. Siksi seurakunnassa olisi oltava 
luotettavat päättäjät, joihin kuuluu myös 
vaikuttavia henkilöitä.
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Rakas taivaallinen Isä, me pyydämme sinua 

antamaan seurakuntiin mielipidejohtajia, 

jotka tiedoillaan, arvovallallaan ja 

asenteillaan vaikuttavat uskoa sinuun ja 

Poikaasi Jeesukseen Kristukseen. 

Mielipide-
johtajat

Rukoukseni:

Isä, me tarvitsemme oppineiden teologien ja 
Raamatun opettajien tekemää vahvaa 
hengellistä ruokaa kaikkialla maailmassa, 
erityisesti uusissa, kasvavissa seurakunnissa ja 
kirkoissa. 

Anna niitä mielipidejohtajia, jotka sinun 
avullasi jakavat tätä ruokaa 
ymmärrettävässä ja tarpeisiin vastaavassa 
muodossa seurakuntasi kasvuksi ja 
voimaksi. 

Rukoilemme enemmistömaailman teologian 
opiskelijoiden puolesta. Pyydämme, että he 
eivät jäisi länsimaisen teologian tutkimiseen 
ja opettamiseen. Rukoilemme, että he
löytäisivät perustan rakentavalle tiedolle ja 
hengellisille aarteille, mitä he jakavat omissa 
kirkoissaan sekä seurakunnissa työntekijöiden 
ja mielipidejohtajien välityksellä. 

Rukoilemme siunausta teologiselle etä- ja 
monimuoto-opiskelulle, jossa seurakuntien 
valitsemat mielipidejohtajat saavat sopivan 
koulutuksen tehtäviään varten. 
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Lähetit ja 
paikalliset

kristityt

Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella 

Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta 

hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan 

vertainen vaan luopui omastaan. 

Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. 

Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi 

itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, 

ristinkuolemaan asti. Fil 2:5-8

Rukoilemme lähetystyöntekijöille

palvelevan rinnallakulkijan mieltä. 

Rukoilemme heille näkyä ja rohkeutta olla paikallisten 
kristittyjen tukena perustamassa kotoperäisiä seurakuntia 
niin, että:

1. uskosta kolmiyhteiseen Jumalaan löytyy vastauksia
yhteisön ja sen jäsenten elämän syviin kysymyksiin ja 
tarpeisiin.

2. yhteisön omia, uskon ilmaisuun sopivia 
maailmankuvan selityksiä ja kertomuksia, historiaa ja 
tietoa käytetään avaamaan evankeliumin olemusta ja 
sen ymmärtämistä.

3. seurakunnassa käytetään kulttuurille ominaisia, 
tuttuja viestinnän muotoja kuten kertomuksia, laulua, 
musiikkia, tanssia, näytelmiä, värejä tai esineitä 
evankeliumin julistamisessa ja opettamisessa.

Rukoilemme, että uusiin seurakuntiin syntyy oman 
kulttuurin mukainen, raamatullinen kristityn identiteetti, 
selkeä hengellinen kieli ja seurakunnan rakenne. Lähetti 
tarvitsee tähän kokemuksen tuomaa viisautta, laajaa 
näkemystä ja tietoa auttaakseen paikallisia johtamaan 
työtä.
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Rukoukseni:

Lähetit ja 
paikalliset

kristityt

Rukoilemme lähetystyöntekijöille halua olla yhdessä 

paikallisten ihmisten kanssa, kuunnella heitä, oppia 

paikallinen kieli ja sen mukana aina uutta sekä rakkautta ja 

kärsivällisyyttä, kykyä sietää erilaisuutta ja erilaisia 

näkemyksiä, ulkopuolisuutta ja keskeneräisyyttä.

Rukoilemme heille luottamusta Jumalan johdatukseen ja 

varjelukseen, Pyhän Hengen uudistavaa voimaa työn 

paineisiin ja sairauteen sekä erityistä herkkyyttä kuulla 

Raamatun sanassa ja rukouksessa Isän Jumalan ääni ja 

Pyhän Hengen johdatus.

Pyydämme länsimaisille läheteille kykyä luoda 

tasapainoinen, kahden kulttuurin elämänmuoto sekä 

löytää sellaisia työtapoja ja periaatteita, että länsimaiset 

arvot, ja elämäntapa (raha, mukavuus, tavarat, 

omaisuus) eivät paikallisten asukkaiden mielissä yhdisty 

kristinuskoon. Rukouksessa murramme mielikuvaa, jossa 

kristinusko on länsimaalaista ja yhteydessä rahankäyttöön.

Rukoilemme lähetystyöntekijöille:

• Näkyä ja rohkeutta kotoperäisten seurakuntien perustamiseen.

• Viisautta, laajaa näkemystä ja tarvittavaa tietoa 

paikallisten johtajien tukemiseen.

• Halua olla paikallisten kanssa ja kuunnella heitä.

• Halua oppia paikallinen kieli.

• Rakkautta ja kärsivällisyyttä.

• Kykyä sietää erilaisuutta ja erilaisia näkemyksiä.

• Kykyä sietää ulkopuolisuutta ja keskeneräisyyttä.

• Luottamusta Jumalaan.

• Pyhän Hengen voimaa työn paineisiin ja sairauksiin. 

• Herkkyyttä kuulla Isän ääni ja Pyhän Hengen johdatus.

• Työtapoja ja periaatteita, jotka eivät yhdistä paikallisten 

mielissä kristinuskoa länsimaiseen elämäntapaan.
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Kansalliset
lähetit

Rukoilemme, että Jumala herättäisi vähiten tavoitettujen 
kansanryhmien ympärillä asuvissa kristityissä halua 
tavoittaa noita kansanryhmiä ja rukoilla niiden puolesta. 

Pyydämme, että kristittyjen sydämissä syttyisi rakkaus 
lähistöllä eläviä vähiten tavoitettuja kansanryhmiä kohtaan, 
eivätkä vierasta kulttuuria kohtaan tunnetut ennakkoluulot 
ja pelot tulisi esteeksi työlle.

Anomme, että yhä useammat paikalliset raamattukoulut 
saisivat näyn vähiten tavoitettujen kansojen tavoittamisesta 
ja välittäisivät näkyä oppilailleen. Rukoilemme, että tuo 
näky säilyisi palavana  tulevien pastorien ja 
evankelistojen sydämissä.

Rukoilemme paikallisten pastoreiden ja evankelistojen 
puolesta, että heillä olisi näky omassa maassaan tai 
naapurimaissa asuvien kansojen tavoittamisesta. Pyydämme, 
että he alkaisivat omassa vaikutuspiirissään välittää näkyä 
toisille ja sytyttäisivät seurakunnan panostamaan tähän 
tarpeeseen.

Rukoilemme, että Jumala lähettäisi lähetyspioneereja uusille 
alueille kansoista, jotka ovat kulttuurisesti ja maantieteellisesti 
lähellä vähiten tavoitettuja kansoja.

Pyydämme lisää koulutuksia, jotka valmentavat pioneereja 
työhön uusille alueille. Rukoilemme näiden koulutusten 
puolesta, että ne täyttäisivät tehtävänsä ja Jumalan suojeleva 
käsi olisi niiden yllä.  

Rukoilemme johdatusta pioneereille, jotka kyselevät Jumalalta 
sitä, minne he voisivat lähteä työhön.

Rukoukseni:
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Kansalliset 
lähetit

Pyydämme johdatusta lähetyspioneereille, jotka 
aloittavat työtään uudella alueella. Rukoilemme, että he 
voisivat työkentälle tullessaan löytää vastaanottavaisia 
avainhenkilöitä, joiden kautta työ voi lähteä käyntiin. 
Pyydämme, että kylien johtajat olisivat heille suosiollisia.

Pyydämme, että Jumala näyttäisi pioneereille 
kansanryhmälle sopivan tavan esitellä heille Jeesus. 
Rukoilemme, että he saisivat muodostettua ystävyyssuhteita 
paikallisten kanssa ja löytäisivät työmuotoja, joiden kautta 
evankeliumi ja Jeesuksen rakkaus voi parhaiten välittyä juuri tuolle 
kansanryhmälle.

Pyydämme pioneereille Jumalan varjelusta pitkille ja hankalille 
matkoille kansanryhmän luokse. Rukoilemme heille myös terveyttä. 

Pyydämme Jumalan suojelevaa kättä pioneerien ylle, kun he 
kohtaavat vastustusta. Pyydämme heille kestävyyttä, uskoa ja 
Jumalan avaamaa tietä evankeliumille haasteiden keskellä. 

Pyydämme lähetyspioneereille hengellistä valtuutusta ja suojaa. 
Pyydämme heille myös varjelusta lankeamisilta, että he voisivat 
elämällään heijastaa Jeesuksen valoa.

Rukoilemme, että lähetyspioneerit voisivat laskea 
kestävän ja tervehenkisen perustuksen kristinuskolle 
kansanryhmän keskuuteen. Pyydämme, että se perusta 
kestäisi myös vainoissa.

Rukoilemme, että Jumala kutsuisi vähiten tavoitetuista 
kansanryhmistä omia pastoreita ja evankelistoja 
hengelliseen työhön kansansa keskuuteen. Pyydämme, 
että he saisivat hyvää valmennusta työlleen ja lujan 
pohjan uskolleen.

Rukoilemme uusien seurakuntien johtajien puolesta. Heitä on 
vähän ja heillä on paljon vastuuta.

Rukoilemme, että uudet seurakunnat varjeltuisivat vääriltä 
profeetoilta, vääriltä opeilta ja harhaanjohtajilta, kuten 
mormoneilta ja Jehovan todistajilta.

Pyydämme, että pioneerit välittäisivät esimerkillään ja 
opetuksillaan uusille kristityille näyn vielä tavoittamattomien 
kansanryhmien tavoittamisesta.
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Kumppanuus

Tiedostamme kumppanuuden tärkeyden 

ja välttämättömyyden lähetysyhteistyössä 

ja rukoilemme, että se vahvistuisi 

paikallisesti, kansallisesti ja 

maailmanlaajuisesti.

Rukoilemme seurakuntien ja järjestöjen 
kumppanuuden lisääntymistä tunnustusten sisällä ja 
tunnustusten välillä, että ykseys toteutuisi ja 
lähetyskäsky täyttyisi (Joh 17:20-23; Matt 28:18-20).

Herramme ja Jumalamme, rukoilemme että meistä tulisi 
globaalikristittyjä, jotka tekevät yhteistyötä sinun kanssasi ja 
toisten glogaalikristittyjen kanssa kurinalaisesti 
yksinkertaisuudessa ja uuden oppimisessa.

Kirkasta, Pyhä Henki, meille tiimityön ja yhteistyön tärkeys 
kotiseurakunnassa ja maailmalla, että näkisimme sen olevan 
sanasi mukaista, todistusvoimaa antavaa ja seurakuntaa 
kehittävää.

Auta meitä näkemään, että kumppanuuksia tarvitaan 
erityisesti epävakaissa ja muuttuvissa maailmantilanteissa ja 
että ne maksimoivat niukat voimavaramme. 

Anna mielesi mukaisten terveiden verkostojen syntyä erityisesti 
saman kohderyhmän parissa toimivien kesken.

Kiitos Hengen yhteydestä, lahjojen moninaisuudesta ja 
erilaisuudesta, joilla voimme yhdessä rakentaa Kristuksen 
seurakuntaa (Ef 4:11-16)!

Rukoukseni:
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Raamattutyö

Kieli, kulttuuri ja identiteetti ovat avaimia 

evankeliumin ymmärtämiselle ja 

vastaanottamiselle.

Raamatun sanoma ymmärretään parhaiten 

omalla äidinkielellä ilmaistuna. Kun se 

esitetään oman kulttuurin ehdoilla ja kun 

se vastaa omiin elämänkysymyksiin, siitä 

tulee merkityksellinen. Kristinuskon sano-

man voi kokea olevan itseä varten, jos se 

mielletään myös omaa kansaa koskevaksi 

eikä vieraan kulttuurin uskonnoksi.

Rukoilemme, että 

kaikki kansanryhmät, 

myös viittomakieliset 

ja puhekulttuureihin 

kuuluvat, saisivat 

omankielisen 

Raamatun.

Rukoukseni:

Rukoilemme, että Raamatun kääntäminen 
voisi toteutua myös niissä maissa, joissa 
kristittyjä vainotaan. Pyydämme 
lähetysjärjestöille ja käännöstyötä tekeville 
viisautta toimia haasteellisissa oloissa. 
Pyydämme heille Pyhän Hengen johdatusta 
ja Jumalan varjelusta.

Verkkoyhteydet ovat tärkeitä raamatun-
käännöstyössä. Verkosta löytyy myös 
eri kielillä käännöksiä ja evankelioimis-
materiaaleja evankelistojen käyttöön. 

Pyydämme suojaa järjestöjä vastaan 
suunnatuilta kyberhyökkäyksiltä. Anomme, 
että myös kristittyjä vainoavissa maissa olisi 
mahdollista ladata puhelimeen omankielisiä 
raamattusovelluksia.

Anomme lisää käännöstyötä tarkastavia 
konsultteja, joista on pulaa, sekä paikallisia 
kääntäjiä, jotka tuntevat kielen ja kulttuurin.

Pyydämme kääntäjille kielen ja kulttuurin 
tuntemisen lisäksi Raamatun sanoman syvää 
ymmärtämistä, jotta he löytäisivät oikeat 
ilmaisut käännöksiin. 

Rukoilemme, että raamatunopettajat 
löytäisivät paikallisesta kulttuurista nousevia 
tapoja ja ilmaisuja Raamatun sanoman esille 
tuomiseen. Pyydämme, että Raamatun 
sanoma voitaisiin kokea omaa kansaa  
koskevaksi. 

Pyydämme, että valmiit raamatunkäännökset 
ja ääniraamatut tulisivat aktiiviseen käyttöön 
ja leviäisivät laajalti kieliryhmän keskuuteen.

Pyydämme, että omalla kielellä ilmaistu 
Raamatun sanoma puhuttelisi ihmisiä, 
kun he kuulevat sen tai lukevat sitä.
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Lapsityö

Yli kaksi miljardia maailman väestöstä on alle 
15-vuotiaita. Sadat miljoonat heistä elävät 
haavoittuvissa olosuhteissa, esim. katulapsina, 
pakolaisina, lapsityöläisinä, aids-orpoina tai 
lapsiprostituoituina. Suurin osa maailman 
lapsista ei tiedä mitään heitä rakastavasta 
Jeesuksesta.

Yhdysvaltalaisen Barna-tutkimuksen mukaan 
lapsuus on erityisen otollista aikaa 
evankeliumin sanoman vastaanottamiselle. 
Tutkituista amerikkalaisista 64 % otti 
Jeesuksen vastaan alle 18-vuotiaana. 
Tutkimukset osoittavat myös, että 
vanhemmilla on iso merkitys lasten kristillisen 
vakaumuksen syntymiselle. 

Tavoitamme lapsia heidän vanhempiensa 
kautta, mutta toisaalta tavoitamme 
vanhempia heidän lastensa kautta. Lapsityö 
on tärkeä avain uusien kansanheimojen 
saavuttamiseen. Monet lähetyspioneerit 
aloittavat työn uudella kentällä lasten parissa, 
esim. esikoulutyönä, jota arvostetaan 
yhteisöissä.

Joissain maissa lasten uskonnollinen kasvatus 
on kiellettyä, esim. Kiinassa lapsia ei saa tuoda 
seurakuntaan. Se tuo omat haasteensa 
lapsityölle. Näissä maissa kotien kristillinen 
kasvatus korostuu. 

Pyydämme, että seurakunnat 

ja lähetysjärjestöt 

arvostaisivat lapsityötä ja 

kohdentaisivat siihen 

resursseja. 

Pyydämme, että seurakuntien johtajat 
ymmärtäisivät lapsityön arvon ja panostaisivat 
lapsityöhön sekä lapsityöntekijöiden 
kouluttamiseen. 

Rukoilemme, että vanhemmat huolehtisivat 
lastensa kristillisestä kasvatuksesta ja saisivat 
siihen tukea seurakunnista. 

Rukoilemme seurakuntien lapsityön puolesta, 
että kristillinen sanoma ja lähetystyö olisivat 
siellä esillä lapsia kiinnostavalla ja 
koskettavalla tavalla. Rukoilemme, että lasten 
sydämissä voisi syntyä rakkaus lähetystyötä 
kohtaan ja halu olla siinä mukana.

Rukoilemme lisää työntekijöitä lapsityöhön 
vähiten tavoitettujen keskuuteen. 

Rukoilemme haavoittuvassa asemassa elävien 
lasten puolesta. Pyydämme, että Jeesuksen 
rakkaus voisi koskettaa heidän elämäänsä, 
tuoda muutoksen heidän elämäntilanteisiinsa 
ja synnyttää uskon heitä rakastavaan 
Jumalaan.

Pyydämme siunausta kansallisille läheteille, 
jotka tekevät lapsityötä uusien kansan-
ryhmien keskellä. Anna työn kantaa hedelmää.

Pyydämme, että lapsilla olisi mahdollisuus 
kuulla evankeliumi myös siellä, missä heidän 
tuomisensa seurakuntaan on kiellettyä.
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Äidinkielinen
lapsityö

Kielivähemmistöissä elävien miljoonien lasten 
seurakunnissa käytetään vierasta kieltä, jota he eivät 
ymmärrä. Siksi heidän on vaikea osallistua seurakunnan 
elämään. Tällöin pyhäkoulu tai muu seurakunnan toiminta 
on sisällöltään merkityksetöntä eikä usein kiinnosta lapsia 
- eihän se tarjoa aktiivisen osallistumisen mahdollisuutta. 

Sen sijaan äidinkielinen pyhäkoulu on monille lapsille 
viikon innostava kohokohta, jossa opitaan Raamatun 
kertomuksia, rukoillaan, lauletaan ja leikitään. Siellä 
opitaan myös lukutaidon alkeita, joihin yleinen 
koulujärjestelmä ei yleensä tarjoa kielivähemmistölle 
mahdollisuutta. 

Kokemukset ovat osoittaneet äidinkielisen pyhäkoulutyön 
mullistavan vaikutuksen. Äidinkielisen lapsityön ansiosta 
lasten ei tarvitse oppia ensin vierasta kieltä voidakseen 
tuntea Jeesuksen ystävänään ja päästäkseen opintien 
alkuun.

Rukoukseni:

Rukoilemme ymmärrystä ja näkyä 
äidinkielisen lapsityön tärkeydestä 
niin seurakuntien vastuunkantajille ja 
vanhemmille kuin lähetystyöntekijöille 
ja -järjestöillekin.
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Evankeliumi
ja muut

uskonnot

Juutalaiset tuntevat hyvin oman traditionsa ja 
Talmudin, mutta huonommin profeettakirjoja ja niiden 
ennustuksia Messiaasta. Monien juutalaisten tieto 
Jeesuksesta on vähäistä. Kristillisen kirkon 
juutalaisvainot menneinä vuosisatoina vaikuttavat vielä 
tänäänkin torjuntaa Jeesusta kohtaan. Messiaanisten  
juutalaisten määrä kasvaa kuitenkin koko ajan. Heitä on 
Israelissa 0,5 % juutalaisista (2018).

Hindulaisia on noin miljardi. Heistä suurin osa asuu 
Intiassa. Siellä on eniten kansallisia lähettejä 
maailmassa. Silti haaste on valtava, sillä Intiassa on 
myös eniten vähiten tavoitettuja kansanryhmiä, joilla 
on oma kieli ja kulttuuri. Monesti niin lähetystyön 
kohdealueet kuin kansalliset lähetitkin ovat köyhiä. 
Oman haasteensa lähetystyölle tuo hindunationalismi, 
jonka tavoitteena on tukahduttaa muut uskonnot 
Intiassa. 

Kun hindulaisuudessa apua haetaan lukuisilta erilaisilta 
hindujumalilta, buddhalaisuudessa käännytään
etsimään apua ihmisen itsensä sisältä, uskonnollisista 
ponnisteluista, rituaaleista ja harjoituksista. 
Kansanbuddhalaisuudessa vainajahenkien 
palvontarituaalit ovat kulttuurisesti tärkeitä, mutta 
niiden kautta ihmiset joutuvat sidotuiksi Jeesusta 
Kristusta vastustaviin pahoihin henkivaltoihin.

Buddhalaisuutta tunnustaa noin 400 miljoonaa ihmistä. 
Se on pääuskonto 560 kansanryhmälle, joista 450 on 
vähiten tavoitettuja, kuten 120 miljoonaa japanilaista 
tai 5,6 miljoonaa Kiinassa elävää mongolia.

Rukoilemme messiaanisten juutalaisten 
puolesta, että heillä olisi näky ja 
mahdollisuudet viedä evankeliumia omalle 
kansalleen. Pyydämme, että juutalaisten 
silmät avautuisivat Raamatun kirjoitusten 
messiasennustuksille.

Rukoilemme hindulaisessa ja 
buddhalaisessa maailmassa uskoon tulevien 
puolesta: että he varjeltuisivat 
synkretismiltä, uskontojen sekoitukselta ja 
rakentuisivat raamatullisen jumalakäsityksen 
ja kristillisen ihmiskuvan varassa.

Pyydämme uskoon tulleille rohkeutta toimia 
Jeesuksen todistajina omassa 
elämänpiirissään ympäristön 
halveksunnasta, vihasta ja vainostakin 
huolimatta.

Rukoilemme, että Jumala kutsuisi ja 
varustaisi lähetystyöntekijöitä vähiten 
tavoitettujen kansanryhmien pariin 
hindulaisessa ja buddhalaisessa maailmassa.

Pyydämme Jumalan varjelusta kristityille, 
pastoreille ja lähetystyöntekijöille pahojen 
henkivaltojen hyökkäyksiä vastaan.

Pyydämme Jumalaa nostamaan hindulaisten 
ja buddhalaisten kansojen parista luotettavia 
kansallisia kristittyjä vastuunkantajiksi.
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Evankeliumi
ja muut

uskonnot

Rukoukseni:Muslimien keskuudessa on neljä ryhmää, 
jotka ovat erityisen avoimia evankeliumille.  

1. Islamiin pettyneet. Näitä ovat mm. 
sunnimuslimien vainoamat Afganistanin 
hazarat ja islamilaiseen hallintoon pettyneet 
iranilaiset. Molempien keskuudessa on ollut 
laajaa herätystä. Kolmas pettyneiden ryhmä 
on kurdit, maailman suurin kansa ilman 
omaa maata. Heidän keskuudessaan ei ole 
vielä ollut herätystä, mutta he ovat 
potentiaalinen ryhmä sille.

2. Poleemiset. Julkiset väittelytilaisuudet ja 
kriittisen tutkimuksen tulokset ovat 
paljastaneet joillekin islamin heikkouksia 
sen ymmärryksessä omasta historiastaan. 
Se on lisännyt avoimuutta kristinuskoa 
kohtaan.

3. Hädässä olevat. Näitä ovat mm. 
syyrialaiset ja Kiinan uiguurit sekä merta 
ylittävät pakolaiset. Joillekin hädässä oleville 
Jeesus on ilmestynyt unessa tai näyssä.

4. Etsijät. Kulttuurisesti muslimeilla ei ole 
lupaa kysellä ja kyseenalaistaa asioita. 
Internet ja media ovat avanneet 
mahdollisuuksia etsiä ja kysellä yksityisesti 
kuka Jeesus on. 

Rukoilemme pettyneiden muslimien puolesta. 
Pyydämme, että myös kurdien keskuuteen 
puhkeaisi herätys ja monin tavoin pettyneet 
sekä petetyt kurdit löytäisivät elämän ja toivon 
Jeesuksessa.

Rukoilemme, että väittelyitä rakastavien 
muslimien ylpeys murtuisi ja he uskaltaisivat 
katsoa kriittisin silmin oman uskontonsa 
historiaa. Pyydämme, että totuus 
Jeesuksesta valkenisi heille.

Rukoilemme hädässä olevien muslimien 
puolesta. Pyydämme, että Jeesus ilmestyisi 
heille unissa ja näyissä lohdutukseksi ja 
lupaukseksi.

Pyydämme, että Jumala johdattaisi etsijöitä 
löytämään vastauksia kysymyksiinsä  
internetin ja median kautta.
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Evankeliumi
vainojen 
keskellä

Kristittyjen vainot ovat lisääntyneet vuosi 
vuodelta. Open Doors -järjestön vuoden 2020 
World Watch List -listauksen mukaan 260 
miljoonaa kristittyä 73 maassa kokee 
vakavaa, erittäin vakavaa tai äärimmäistä 
vainoa. Ääri-islamin innoittama terrorismi ja 
globaalisti vaikuttava nationalismi ovat 
merkittävimmät syyt vainojen lisääntymiseen.

Vainot tuovat haasteen lähetystehtävälle, sillä 
suurin osa vähiten tavoitetuista kansoista 
elää maissa, joissa kristittyjä vainotaan. 

Toisaalta monissa noista maista evankeliumi 
menee voimakkaasti eteenpäin. Evankeliointi 
edellyttää kuitenkin Jumalalta tulevaa 
rohkeutta ja viisautta sekä oman ja perheen 
elämän alttiiksi laittamista. Siihen vainotut 
kristityt tarvitsevat rukousta. 

Rukoilemme vainotuille 

kristityille Jumalan 

lohdutusta, voimaa 

anteeksiantoon ja rakkautta 

vainoajia kohtaan. 

Pyydämme, että Kristuksen rakkaus ja armo 

saisivat murtaa vainoajien kovuuden ja tuoda  

valon heidän sydämiinsä.

Pyydämme, että Jumala vahvistaisi vainojen 

keskellä eläviä kristittyjä sanallaan ja Hengellään,   

ja antaisi heille rohkeuden evankelioimiseen 

vankeuden- ja kuolemanuhankin edessä (Apt 4:29).

Rukoilemme heille ”käärmeen viisautta ja 

kyyhkysen viattomuutta”, kun he etsivät tapoja 

viedä evankeliumia eteenpäin vainojen keskellä 

(Matt 10:16).

Pyydämme Jumalan suojelevaa kättä heidän ja 

heidän perheidensä ylle. Rukoilemme Jumalan 

yliluonnollista apua tilanteisiin, joissa ihmisviisaus 

ja -voima eivät riitä. 

Rukoilemme heille Jumalalta tulevaa näkyä oman 

maansa vähiten tavoitettujen tavoittamisesta. 

Pyydämme Jumalaa valmistamaan heille siihen tien 

ja oikeat tavat välittää Jeesuksen rakkautta näille

kansanryhmille.

Rukoilemme kristittyjä vainoavien maiden 

päättäjien puolesta. Pyydämme heille 

vanhurskasta mieltä ja tahtoa edistää 

uskonnonvapautta. Anomme, että 

korruptioon puututtaisiin. 

Rukoilemme vähemmistöjä suojelevien lakien 

voimaan tulemista ja syrjivien lakien 

kumoutumista. Siunaamme tuomareita ja 

pyydämme heille rohkeutta tehdä 

oikeudenmukaisia päätöksiä, vaikka he 

joutuisivat sen vuoksi itse tulilinjalle.

Rukoukseni:
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Rukoukseni:

Strategisesti
merkittäviä

alueita

Pohjois-Kaukasus. Sen väestö on yli 99 
prosenttisesti muslimeja. Venäläiset kristityt 
ovat avainasemassa heidän tavoittamisessaan. 
Alueelle tulemiseen tarvitaan syy, yleensä 
työperäinen muutto.

Venäjän suuret kaupungit. Niihin tulee Keski-
Aasiasta valtavat määrät siirtotyöläisiä. He ovat 
avoimia lähetystyölle ja Venäjän hallinto 
suhtautuu myötämielisesti muslimien parissa 
tehtävään työhön. Venäläisille kristityille olisi 
mahdollista tehdä työtä heidän keskellään.

Intian niemimaan muslimialueet. Pakistan, 
Bangladesh, Kashmir ja Pohjois-Intia. Intiassa 
on suuri muslimivähemmistö ja vain vähän 
työntekijöitä heitä tavoittamassa. Jumalan 
valtakunnan arvoihin perustuva yrittäjyys voisi 
olla yksi tapa viedä evankeliumia näille alueille.

Sahelin alue Saharan eteläpuolella. 
Ympäröivissä maissa olisi kristittyjä, joilla on 
sama kieli ja kulttuuri. He tarvitsevat näkyä, 
koulutusta ja halua mennä lähetystyöhön 
Sahelin alueelle.

Nigeria, jossa asuu 1/6 Afrikan väestöstä. 
Sillä, mitä Nigeriassa tapahtuu, on vaikutusta 
koko mantereeseen.  Maan haasteena ovat 
kristittyjen vainot muslimivaltaisilla alueilla.

Mekongin alue (Thaimaa, Kambodza, Laos, 
Vietnam). Kehittyvä buddhalainen maailma.

Arabian niemimaa ja siellä asuva suuri nuori 
väestö, erityisesti opiskelijat.

Turkkilaiset kansat, jotka ovat joskus olleet 
kristittyjä, mutta joissa kristittyjen määrä on 
tällä hetkellä hyvin pieni.

Rukoilemme venäläisille 
lähetysherätystä. Pyydämme Jumalaa 
kutsumaan, varustamaan ja 
lähettämään heidän keskuudestaan 
työntekijöitä Pohjois-Kaukasukselle ja 
Keski-Aasian siirtotyöläisten pariin.

Anomme työntekijöitä myös Intian 
niemimaan muslimialueille ja Sahelin 
alueelle. Pyydämme Sahelia 
ympäröivien maiden kristityille näkyä 
Sahelin asukkaiden tavoittamisesta ja 
koulutusta lähetystehtävään.

Rukoilemme Nigerian kristittyjen 
puolesta. Pyydämme heille Jumalan 
apua vainojen keskelle. Rukoilemme, 
että vainot eivät tulisi esteeksi 
lähetystyölle.

Rukoilemme johdatusta ja Jumalan avaamia 
ovia Mekongin alueella tehtävään työhön 
sekä opiskelijatyöhön Arabian niemimaalla. 

Rukoilemme turkkilaisten kansojen puolesta, 
että ne voisivat löytää kristilliset juurensa.
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Kriisit

Herra armahda meitä, 

maatamme ja 

koko maailmaa!

Ihmisten, kansojen ja ihmisryhmien väliset 
suhteet, poliittiset järjestelmät, maailman 
talous, ilmastonmuutos ja luonnon 
saastuminen sekä kyvyttömyys johtaa 
oikeudenmukaisesti ovat monin paikoin 
maailmaa aiheuttaneet kriisejä. Katastrofit, 
sodat ja epidemiat, vainot, pakolaisuus ja 
poliittiset levottomuudet, moraalittomuus ja 
onnettomuudet vaikuttavat meihinkin, koska 
näemme ja luemme niistä uutisia. Monet 
perheet, lapset ja nuoret sekä vanhukset 
voivat huonosti omassa maassammekin. 
Maailman kansalaisina elämme kriisien 
keskellä.
Herra armahda meitä!

Kolmiyhteinen, Pyhä Jumala, olemme tulleet 
maailmanlaajuisesti ilmastokriisiin, jonka 
olemme itse aiheuttaneet. Emme ole 
kunnioittaneet sinua Jumalana, emme 
rakastaneet sinua yli kaiken emmekä 
lähimmäistämme niin kuin itseämme. Emme 
ole varjelleet antamaasi luomakuntaa. 
Olemme olleet itsekkäitä ja kuvittelemme 
olevamme kaikkitietäviä ihmisviisaudessa.
Herra, armahda meitä!

Globaalikristittyinä elämme kuitenkin uskossa 
ja toivossa, sillä Jumala, sinun hyvyytesi ja 
rakkautesi ympäröi meidät ja täyttää koko 
maailman! Olet jo sielläkin, missä me 
näemme vain ristiriitaa ja onnettomuutta.

Jokaisessa tilanteessa on toivoa, kun 
tiedämme, ettet ole hylännyt ihmiskuntaa 
etkä yhtään ihmistä. Sinun ominasi meillä on 
kutsu auttaa jakamalla sitä, mitä olemme 
sinulta saaneet: aineellista apua, rakkautta, 
uskoa ja toivoa. 

Me rukoilemme, että jokainen kriisi voisi olla 
historian hetki, jossa sinä Kristus tulet tavalla 
tai toisella kirkastetuksi kristittyjen yhteisen 
vastuun, yhteisen rukouksemme 
ja sinun rakkautesi voimasta. 
Herra armahda meitä!

Kolmiyhteinen Jumala, 
rukoilemme, ettemme
joudu pelon tai toivot-
tomuuden valtaan, kun 
kuulemme uutisia. Jos 
joudumme tai menemme 
kriisitilanteeseen, voimista uskoamme ja luo 
meihin vahva rakkauden ja yhteyden henki. 

Vaikuta niin, että tarvittavat työntekijät ja 
avustajat sekä selkeät, pysyvät avustuskanavat 
löytyvät. Rukoilemme, että tapahtuu ihmeitä, 
kun sinä autat ja kun avaat hengellisten 
johtajien ja yhteisöjen jäsenten sydämiä 
evankeliumille.

Kiitos ja ylistys sinulle 

kolmiyhteinen Jumala!
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Pakolaiset

Pakolaisia arvioidaan olevan 

noin 80 miljoonaa. Heistä 

hieman yli puolet on maan 

sisäisesti paossa. 

Kotiseutu on ihmiselle rakas. 

Rukoilemme niiden puolesta, joita 

elinolosuhteiden muutokset, mm. 

sodan ja luonnonkatastrofien 

myötä, ajavat pois kotiseuduilta. 

Pakolaisten joukossa on valtavasti niitä,
joilla ei ole kotiseudullaan ollut mahdollisuutta 
kuulla evankeliumia. Haluamme siunaten 
rukoilla erityisesti heidän puolestaan. 
Pyydämme, että Pyhä Jumala avaisi heidän 
sydämensä evankeliumin sanomalle.

Kiitämme siitä, että kristillisen avustustyön 
myötä pakolaiset ovat saaneet kokea käytännön 
todistuksen Jumalan vaikuttamasta 
rakkaudesta, ja että se on puhutellut monia. 
Anomme, että se itäisi henkilökohtaiseksi 
uskoksi.

Pyydämme Jumalan siunausta sille 
avustustyölle, jota tehdään pakoreittien 
varrella, pakolaisleireillä ja meidän maahamme 
tulleiden parissa. Rukoilemme oikeaa sydämen 
asennetta, jotta voisimme välittää Jumalan 
rakkautta niin teoin kuin sanoin jokaiselle 
kotiseutunsa jättämään joutuneelle.

Rukoilemme lähetysjärjestöille viisautta työn 
suuntaamisessa pakolaisten keskuuteen.

Anomme toimivia toimintamalleja ja 
lähimmäisrakkauden täyttämiä työntekijöitä 
erityisesti Eurooppaan suuntautuvan 
pakolaisvirran kohtaamiseen. Pyydämme, että
Euroopan kristityt osoittaisivat sydämellistä 
välittämistä ja Kristuksen rakkautta pakolaisia 
kohtaan.

Rukoilemme pakolaisten pariin syntyneiden 
uskovien ryhmien ja seurakuntien puolesta. 
Rukoilemme Pyhän Hengen johdatusta niiden 
vastuuhenkilöille, jotta he osaisivat johtaa 
seurakuntia kasvamaan terveeseen uskoon.

Pyydämme Herra, että nostat pakolaisten 
keskuudesta työntekijöitä elonkorjuuseen 
(Matt 9:38), niitä, jotka sanovat: Lähetä minut! 
Varusta heidät Pyhän Hengen voimalla ja 
taidollisuudella kohtaamaan maamiehiään.

Rukoukseni:
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Oma
kummi-

kansanryhmä

Rukous ____________ puolesta

Kiitos Pyhä Jumala, että olet antanut ________________ 
kansanryhmän sydämelleni. Iloitsen, että saan olla yksi 
heidän puolestaan rukoilijoista. Haluan tuoda heidät Sinun 
eteesi myös tänään. 
Ylistys ja kiitos, että Jeesus olet kuolemallasi sovittanut 
myös heidät. Kiitos, että kaikki on täytetty.
Muokkaa sinä ________________-yhteisöjä ja yksittäisten 
ihmisten sydämien maaperää niin, että evankeliumin siemen 
saisi otollisen kasvumaan.
Lähetä hyvän sanoman viejiä _________________ 
keskuuteen. Anna heille rakkautta, nöyryyttä, rohkeutta ja 
kestävyyttä, kun he pitävät esillä hyvää sanomaa taivasten 
valtakunnasta. Johdata heidät niiden luo, joiden sydämet 
sinä olet valmistanut.
Rukoilen niiden puolesta, jotka kuulevat evankeliumin. Anna 
oikea ymmärrys. Anna uskon syntyä. Anna rohkeus 
Jeesuksen seuraamiseen. Anna heidän tulla valoksi ja 
suolaksi omalle perheelleen, suvulleen ja yhteisölleen.
.

Niille, jotka sinut jo tuntevat, suo rohkeus ja viisaus, niin 
että he Pyhän Hengen voimassa pelotta julistaisivat 
sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat ja  
tapahtuu tunnustekoja sekä ihmeitä pyhän palvelijasi 
Jeesuksen nimessä.
Anna uskovien ryhmien ja seurakuntien syntyä 
________________ keskuuteen. Auta seurakuntia 
rakentumaan terveelle, kristuskeskeiselle pohjalle.
Anna heidän pitää yhtä. Anna rakkauden ja armon olla 
kaikkien osana runsain määrin. Vahvista heitä 
vastustuksen ja vainon kohdatessa. Anna kaiken keskelle 
Sinun antamasi lohdutus, rauha, lepo ja ilo.
Haluan näin sulkea _________________ Sinun 
huolenpitoosi! Annathan minulle uskollisuutta ja 
kestävyyttä heidän vierellään kulkemiseen.
Kiitos, että kuulet rukoukseni Jeesuksen Kristuksen 
nimessä.
Amen.

Onko sinulla jo oma 

kummikansanryhmä? 

Käy tutustumassa 

rukouskummiuteen!

www.rukous2025.fi
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Suuret 
kansanryhmät

Maailmassa on useita Suomea isompia 
kansanryhmiä, joissa ei ole kristillistä 
seurakuntaa. Joshua Project on tehnyt 31 
suurimmasta tällaisesta kansanryhmästä 
englanninkielisen rukousvihkon. Sen nimi 
on Pray for the 31 – Prayer Guide.

Rukousvihko kuvaa kunkin kansanryhmän ja 
sen, kuinka voimme rukoilla heidän 
puolestaan. Se on toteutettu samalla 
rakenteella kuin Unreached of the Day –
mobiilisovellus.

Haluamme rohkaista sinua 

tutustumaan tähän rukousvihkoon. 

Voit tilata sitä osoitteesta 

info@rukous2025.fi.
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Millainen rukoilija olet?

❑ LISTARUKOILIJA. Rukoilet tunnollisesti listan tms. avulla.

❑ AIHERUKOILIJA. Rukoilet sitkeästi tietyn aiheen 
puolesta.

❑ SATUNNAISRUKOILIJA. Rukoilet sen puolesta, mikä 
kulloinkin tulee sydämelle.

❑ HERÄTERUKOILIJA. Rukoilet, kun esim. mediasta nousee 
esille jokin rukoilemaan herättelevä asia.

❑ PROSESSIRUKOILIJA. Rukoilet intensiivisesti tietyn 
aihealueen puolesta jonkin aikaa, kunnes saat sydämellesi 
toisen aiheen.

❑ SITOUMUSRUKOILIJA. Haluat sitoumuslupauksella 
varmistaa, että pysyt rukouksessa.

❑MYÖTÄTUNTORUKOILIJA. Rukoilet, kun koet 
myötätuntoa jotakuta ihmistä tai joitain ihmisiä kohtaan.

❑ LÄHEISRUKOILIJA. Keskityt rukoilemaan ihmisten 
puolesta, jotka tunnet henkilökohtaisesti.

❑ RYHMÄRUKOILIJA. Rukoilet silloin, kun voit tehdä sen 
rukousryhmässä tai rukousparin kanssa. 

❑ TAVOITERUKOILIJA. Jumalan valtakunnan päämäärät 
saavat sinut rukoilemaan. Rukoilet evankeliumin 
etenemisen puolesta ja olosuhteiden muuttumista 
evankeliumille myönteiseksi.

❑ KUTSUMUSRUKOILIJA. Koet rukouksen kutsumukseksesi 
ja käytät säännöllisesti aikaa rukoukseen.

Seuraavalla sivulla on 

erilaisille rukoilijoille 

vinkkejä rukoukseen 

vähiten tavoitettujen 

puolesta. 
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Eri ihmiset inspiroituvat rukoilemaan eri asioista. 
Seuraavassa muutamia esimerkkejä. Pohdi niiden 
avulla tapaasi rukoilla.



Vinkkejä erilaisille rukoilijoille

❑ LISTARUKOILIJA. Tee oma lista niistä vähiten 
tavoitettuihin liittyvistä asioista, jotka Jumala on laskenut 
sydämellesi tai ota käyttöön jonkin järjestön valmis lista.

❑ AIHERUKOILIJA. Ryhdy rukouskummiksi jollekin vähiten 
tavoitetulle kansanryhmälle ja kerää siitä rukoustietoa.

❑ SATUNNAISRUKOILIJA. Hanki tietoa, joka virittää 
rukoukseen. Käy läpi nettisivustoja kuten 
joshuaproject.net

❑ HERÄTERUKOILIJA. Tykkää niistä vähiten tavoitettuihin 
tai kristittyjen vainoihin liittyvistä Facebook-sivuista, jotka 
ovat sydäntäsi lähellä. Liity heidän sähköpostilistoilleen.

❑ PROSESSIRUKOILIJA. Syvenny sydämellesi tulleeseen 
aihepiiriin ja valmista siitä vaikka esitys ystävällesi.

❑ SITOUMUSRUKOILIJA. Liity mukaan Rukous2025-
rukousrintamaan.

❑MYÖTÄTUNTORUKOILIJA. Tutustu nettisivujen 
ihmiskertomuksiin. Tutustu prayercast.com-videoihin.

❑ LÄHEISRUKOILIJA. Ryhdy rukouskummiksi jollekin 
vähiten tavoitettujen parissa olevalle syntyperäiselle 
evankelistalle.

❑ RYHMÄRUKOILIJA. Liity rukousryhmään, jonka kanssa 
voit rukoilla vähiten tavoitettujen puolesta, esim. 
Rukous2025-vihkon rukousaiheiden mukaan.

❑ TAVOITERUKOILIJA. Saatat hyötyä tästä vihkosta. Tutustu 
myös lähetysjärjestöjen nettisivujen kautta eri 
lähetyskenttiin ja niiden haasteisiin.

❑ KUTSUMUSRUKOILIJA. Ota mukaan rukoushetkiisi 
aiheita rukous2025.fi-sivustolta ja tästä rukousvihkosta.

Kun olet löytänyt oman tapasi 

rukoilla, voit ruokkia sinulle 

omimmilla tavoilla 

rukouselämääsi. 
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Omat
rukoukseni

He lauloivat uutta laulua: ”Sinä olet 
arvollinen ottamaan kirjakäärön ja 
avaamaan sen sinetit, sillä sinut on 
teurastettu ja sinä olet verelläsi ostanut 
Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, 
kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista.
Ilm 5:9 (RK 2012)

Minä teen sinusta valon kaikille kansoille, 
niin että pelastus ulottuu maan ääriin 
saakka. 
Jes 49:6
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Omat
rukoukseni

Vielä minä, Herra, annan kansoille uuden 
mielen, ja niin ne puhuvat puhtain huulin, 
huutavat avuksi minun nimeäni, kaikki ne 
palvelevat minua. Sef 3:9

Pyydä minulta, niin minä annan kansat 
perinnöksesi ja maan ääret omiksesi. 
Ps 2:8 (RK 2012)
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Omat
rukoukseni

Pisaroikaa, te taivaat, ylhäältä, vuotakoot 
pilvet vanhurskautta. Avautukoon maa ja 
kantakoon pelastuksen hedelmää, 
versokoon se myös vanhurskautta. 
Minä, Herra, olen sen luonut. 
Jes 45:8 (RK 2012)

Taivaat julistavat hänen vanhurskauttaan,  
kaikki kansat näkevät hänen kunniansa.
Ps 97:6
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Omat
rukoukseni

Herra on paljastanut pyhän käsivartensa 
kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan 
ääret saavat nähdä meidän Jumalamme 
antaman pelastuksen. 
Jes 52:10 (RK 2012)

Lähtekää, menkää ulos porteista, 
valmistakaa tie kansalle, valmistakaa, 
tasoittakaa valtatie, raivatkaa pois kivet, 
kohottakaa lippu merkiksi kansoille! 
Jes 62:10
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Omat
rukoukseni

Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, 
niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä 
laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, 
kaikista kansoista ja heimoista, ja he 
puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat 
valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään 
valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa 
ja huusivat kovalla äänellä: Pelastuksen tuo 
meidän Jumalamme, hän, joka istuu 
valtaistuimella, hän ja Karitsa!
Ilm 7:9-10

Rukous202552



Omat
rukoukseni

Antakaa Herralle, te kansojen heimot, 
antakaa Herralle kunnia ja voima.
1 Aik 16:28 (RK 2012)

Herra rakastaa kansoja, kaikki niiden pyhät 
ovat hänen kädessään. He laskeutuvat 
maahan sinun jalkojesi juureen, ottavat 
oppia sinun sanoistasi.
5 Moos 33:3 (RK 2012)
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Omat
rukoukseni

Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään! 
Julistakaa päivästä päivään ilosanomaa 
hänen valmistamastaan pelastuksesta. 
Kertokaa kansojen keskuudessa hänen 
kunniastaan, hänen ihmeistään kaikkien 
kansojen keskellä. Ps 96:2-3 (RK 2012)

Sinä olet Jumala, joka teet ihmeitä. Sinä olet 
tehnyt voimasi tunnetuksi kansojen 
keskuudessa.
Ps 77:15 (RK 2012)
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Omat
rukoukseni

Jumala olkoon meille armollinen ja 
siunatkoon meitä. Hän valaiskoon kasvonsa 
meille -sela- että maan päällä tunnettaisiin 
sinun tiesi, kaikissa kansoissa sinun 
valmistamasi pelastus. Ps 67:2-3 (RK 2012)

Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys 
kansat. Mutta sinun taivaallesi kohoaa 
aamunkoi, Herran kirkkaus hohtaa sinun 
ylläsi. Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja 
kuninkaat sinun aamunkoittoosi.
Jes 60:2-3 

55Rukous2025



Omat
rukoukseni

Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä, ja 
palvelkoot häntä kaikki kansat, sillä hän 
kuulee köyhän avunhuudot ja rientää 
turvattoman auttajaksi. 

Hän säälii kurjaa ja avutonta ja pelastaa 
köyhät ahdingosta, lunastaa heidät 
väkivallan ja sorron alta, ja jokaisen henki 
on hänelle kallis. 
Ps 72:11-14

Rukous202556



Omat
rukoukseni

Tuona päivänä monet kansat liittyvät 
Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansaansa. 
Sak 2:15 

Sinä olet luonut kaikki kansat. Ne tulevat 
eteesi ja kumartavat sinua, ne kunnioittavat 
sinun nimeäsi, Herra.
Ps 86:9
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Tule mukaan!

Tule osaksi Rukous2025-rukousrintamaa! Voit 
tulla mukaan missä vaiheessa tahansa vuosien 
2020 ja 2025 välillä.

Mukana oleminen tarkoittaa sitä, että pidät 
vähiten tavoitetut kansat ja niiden keskellä 
tehtävän lähetystyön rukouksissasi vuoden 2025 
loppuun asti. Saat vapauden rukoilla ”omaan 
tahtiisi”, omalla tavallasi ja niiden strategisten 
aiheiden puolesta, jotka sytyttävät sinussa 
rukousta.

Löytyykö ystäväpiiristäsi niitä, jotka voisivat olla 
kiinnostuneita Rukous2025-kampanjaan 
liittymisestä? Viethän heille sanaa eteenpäin ja 
kannustat mukaan.

Haluaisitko olla mukana Rukous2025 
taustatyössä? Jos se kiinnostaa, niin olethan 
yhteydessä sähköpostitse (info@rukous2025.fi).

Ilmoita halustasi tulla mukaan: 

info@rukous2025.fi
www.rukous2025.fi 
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Näin pidämme 
sinuun yhteyttä

Pidämme sinuun yhteyttä 
rukousmatkallamme. Saat meiltä 

rukousaiheita, virikkeitä rukoukseen ja 
tietoomme tulleita rukousvastauksia.

Lähtökohtaisesti yhteydenpito tapahtuu 
sähköpostitse. 

Voit seurata myös rukous2025.fi -sivuja ja 
Rukous2025 facebook-sivua. Niistä löydät 

lisätietoa ajankohtaisista asioista ja 
tapahtumista.

www.rukous2025.fi

facebook.com/rukous2025

info@rukous2025.fi

Mikäli huomaat rukousvastauksia 

yhteisellä rukousrintamallamme, 

niin kerro niistä meille 

sähköpostiosoitteeseen 

info@rukous2025.fi. 

Haluamme jakaa rohkaisevia 

viestejä kaikille rukousrintamassa 

oleville.
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Nyt on aika
rukoilla!

Suomessa on lukuisia uskollisia lähetystyön puolesta rukoilijoita. 
Jumala on antanut yhä kasvavalle joukolle erityisen halun 
rukoilla vähiten tavoitettujen keskuudessa tehtävän työn 
puolesta. Rukous2025 ja tämä rukousvihko on syntynyt tämän 
rukoustyön avuksi. 

Jumalalle kiitos, Suomessa on useita vähiten tavoitettujen 
keskuudessa työtä tekeviä toimijoita. Niitä on yli 20! Saattaa 
hyvinkin olla, että joidenkin nimeä et ole koskaan edes kuullut. 
Mutta niiden sydämensykkeen kuulet tässä rukousvihkossa. 

Eri lähetysjärjestöjen edustajat ovat lähetyksen arjen tuntien 
kertoneet mitkä ovat työn etenemisen kannalta strategisia 
asioita. Tämä vihko on koottu näistä aiheista.

Rukous2025 kutsuu sinut sitoutumaan rukoukseen 
lähetystyön puolesta. Se johtaa lähetyksen ytimeen, vähiten 
tavoitettujen kansanryhmien keskelle, alueille, joissa 
Jeesusta ei vielä tunneta.

Tule sinäkin mukaan rukousrintamaan!

www.rukous2025.fi


