Ajattele toisin
– usko vapaasti !

Rukouskalenteri
Vastuuviikko 2011

Ensimmäinen päivä: Oikeus pyhään
Rukoilemme tänään jokaiselle oikeutta pyhään.

Tänään rukoilemme sen puolesta, että kaikilla ihmisillä olisi yhtäläinen oikeus kohdata pyhä. Läheisemme lähellä ja kaukana, erilaisin aistein maailmaa havainnoivat, vapaudessa tai vangittuina, työssä tai työttömänä - meillä
kaikilla on oikeus kohdata pyhä. Mitä minä voisin tehdä, jotta voisin auttaa
sekä itseäni että lähimmäistäni pyhän kohtaamiseen? Onko minulla siihen
aikaa? Entä halua?
Raamatusta:

• Matt. 25:31-45 Toisten auttaminen.
• Ef. 3:3-6 ja Room. 11:23-35 Kaikki on kutsuttu Kristuksen yhteyteen.
• Room.8:28-39 Kaikki koituu Jumalaa rakastavien parhaaksi.
Rukous:

Pyhä Jumala, aika on ainoa asia, jota meillä kaikilla on yhtä paljon. Jokainen vuorokausi sisältää saman määrän tunteja. Auta minua käyttämään
aikani siten, että olisin enemmän rakentamassa siltoja kuin muureja. Että
auttaisin lähimmäistäni kulkemaan sellaista siltaa, joka vie kohti pyhyyttä. Auta minua avautumaan niille erilaisille tavoille, joilla sinä puhuttelet
ihmistä tässä maailmassa. Auta meitä kuulemaan, näkemään ja tuntemaan
pyhän läsnäolo.

• LATAA JA TULOSTA RUKOUSVIHKO KÄYTTÖÖSI: www.vastuuviikko.fi
• RUKOUSVIHKOA SUOSITELLAAN KÄYTETTÄVÄKSI Vastuuviikon Atlaskirjan tai karttojen rinnalla. Atlaksesta ja kartoista saat lisätietoa eri maiden uskonnonvapaustilanteesta. Kaikki materiaalit: www.vastuuviikko.fi.
• Ensimmäisen päivän teksti: Marjukka Laiho, Ev.-lut. kirkkohallitus, Pyhä-painopiste
• Toisen ja neljännen päivän rukoukset: (Katolinen rukouskirja, rukoukset vainottujen
puolesta, uusin painos.)
• Viidennen päivän rukous: (4.sävelmä) Kaikkien pyhien sunnuntain tropari
• Muut tekstit: Anna Hyvärinen Vastuuviikon Atlaksen ja Kansainvälinen rukouspäivä
vainotun seurakunnan puolesta (IDOP) -nettisivuston (http://idop.org/) pohjalta.
• Julkaisija: Suomen Ekumeeninen Neuvosto
• Kannen kuva: Tuula Turunen (17 v.)

Toinen päivä: Afrikka
Rukoilemme tänään Afrikan uskonnonvapaustilanteen puolesta.

Afrikassa uskonnonvapaustilanne vaihtelee maittain hyvästä huonoon.
Kuvaamme tässä aineistossa maita, joissa tilanne on huono. Esimerkiksi
Marokossa kristittyjä vainotaan ja kristityiksi kääntyneitä rankaistaan vankilatuomioilla. Mauritaniassa uskonnonvapautta ei ole tunnustettu ja islamista poiskääntyneitä uhkaa kuolemantuomio. Sudanissa epävakaa tilanne
ja uskonnonvapauteen liittyvät ihmisoikeusloukkaukset jatkuvat. Nigeriassa
tuhansia on kuollut uskonnonvapausloukkausten seurauksena. Egyptissä
asuva kristitty vähemmistö on ahtaalla. Etiopiassa kristittyjen ja muslimien
suhteet ovat vaihdelleet. Rauhanomaisten suhteiden palautuminen ja juurtuminen olisi tärkeää. Eritreassa uskonnonvapausloukkaukset ovat tavallisia
ja monia on kuollut kidutuksen ja huonon kohtelun seurauksena. Somaliassa
uskonnonvapaustilanne on huono sotatilanteen takia, jolloin eri ryhmittymät
käsittelevät uskonnonvapautta haluamallaan tavalla.
Raamatusta, Uskovan rukous on voimallinen:

•
•
•
•

2. Kor. 1: 8-11 Luottamus rukouksen voimaan hädän hetkellä.
Matt. 10:16-22 ja Luuk 21:12-19 Jeesus rohkaisee kestämään vainoa.
2. Kor. 10: 3-4, Ef. 6: 10-18 ja Jaak. 5: 16-18 Rukous on voimallinen.
Hepr. 11:33-40 Uskomme esikuvat ovat kestänee vainoa.

Rukous:

Kaikkivaltias Jumala, kansojen turva ja voima,
rukoilemme kaikkien niiden puolesta,
joita vainotaan heidän uskonnollisen
tai poliittisen vakaumuksensa vuoksi.
Anna heille voimaa kestää vastoinkäymisissä,
armoa antaa anteeksi vainoojilleen
ja rohkeutta pysyä lujana
oikeudenmukaisuuden kysymyksissä.
Aamen.

Kolmas päivä: Lähi-Itä
Rukoilemme tänään Lähi-Idän uskonnonvapaustilanteen puolesta.

Tilanne Lähi-Idässä on vaativa mutta vaihtelee suuresti maittain. Turkissa
valtion ideologiaan kuuluu pyrkimys häivyttää kaikki uskonnot julkisesta
elämästä. Uskovien toimintaa rajoitetaan ankarasti. Israelissa ja Palestiinassa kristittyjen asema ja kirkkojen toiminta on vaikeaa. Saudi-Arabiassa muut
uskonnot kuin islam on kielletty kuolemanrangaistuksen uhalla. Bahrainissa
noudatetaan islamilaista sharia-lakia ja shiia-muslimeja sorretaan. Qatarissa
kääntyminen pois islamista luetaan rikokseksi. Pakistan kärsii jatkuvasta
muslimiterrorismista ja uskonnollisesta painostuksesta. Kristittyjä vastaan
tehdyt rikokset jätetään usein tutkimatta ja jumalanpilkkalakia käytetään
islamilaisia toisinajattelijoita, kristittyä ja hinduja vastaan. Uzbekistanissa
uskontoa saa harjoittaa ainoastaan siten kuin hallituksen tiukat rajoitteet säätävät. Turkmenistanissa hallitus kontrolloi uskonnollisia ryhmiä ja -johtajia.
Iranissa valtionuskontona on shiialainen islam ja muita uskontoja sorretaan
kiihtyvällä tahdilla, uskonvainot ja kuolemantuomiot ovat lisääntyneet. Afganistanissa kääntyminen islamista muuhun uskontoon on kiellettyä. Lähetystyötä ei saa tehdä eikä hallitus estä kristittyjen teloittamista. Irakissa lähes
puolet kristityistä on joutunut pakenemaan maasta sodan alkamisen jälkeen.
Raamatusta, Auttakaamme toinen toistamme:

•
•
•
•

Jes. 58:6-8 ja Hepr. 13:2-3 Apua tarvitsevan auttaminen ja siunaus.
Hepr. 10:32-39 Kärsiminen yhdessä vainottujen kanssa.
Matt. 5:44, Room. 12:14 ja 1. Piet. 3-4:6 Rukoilkaa vainoojien puolesta.
Ps. 54 Vainotun rukous.

Rukous:

Herra Jumala, esitämme sinulle kiitoksen lukuisista kristityistä ympäri
maailman. Vielä enemmän kiitämme sinua niistä, jotka ovat jaksaneet uskoa
vainon alla. Pyydämme heille luottamusta siihen pelastukseen ja rauhaan,
jonka he voivat löytää vain Jeesuksessa Kristuksessa. Rukoilemme, että
kristityt voisivat elää sinun todistajinasi monikulttuurisissa yhteiskunnissa
näiden yhteiskuntien parhaaksi. Rukoilemme myös heidän puolesta, jotka eivät vielä sinua tunne. Pydämme viisautta ja voimia evankeliumin eteenpäin
viemiseksi kaikissa olosuhteissa ja kaikissa maissa. Aamen.

Neljäs päivä: Aasia
Rukoilemme tänään Aasian uskonnonvapaustilanteen puolesta.

Intiassa uskontoperäiseen vainoamiseen ei ole puututtu riittävästi ja hindunationalistit ovat jatkaneet hyökkäyksiään erityisesti kastittomia kristittyjä
kohtaan. Indonesiassa on maailman suurin muslimiväestö. Vähemmistöinä
olevien muiden uskontoryhmien uskonnonvaputta rajoitetaan hallituksen ja
ääriryhmien taholta. Hallitus hyväksyy osittain väkivallan vähemmistöuskontoja kohtaan ja muslimiradikaalit ovat häirinneet kristittyjen toimintaa.
Malediivien kansalaisten on oltava muslimeita. Vietnamissa uskonnollisia
yhdistyksiä kontrolloidaan, osa niistä on tuomittu laittomiksi ja joidenkin
raporttien mukaan uskontoryhmiin kohdistuneet kidutukset ovat johtaneet
myös kuolemantapauksiin. Burmassa vakavat ihmisoikeusrikkomukset vaikeuttavat vähemmistöjen kuten kristittyjen ja muslimeiden elämää. Heistä
monia pakotetaan kääntymään buddhalaisiksi. Laos on kommunistinen maa,
jossa kristittyjä vainotaan. Kiinassa valvotaan kaikkea uskonnollista toimintaa tarkasti, osaa kristityistä vainotaan. Tiibetin buddhalaisten ja uiguurimuslimien toimintaa pyritään estämään. Pohjois-Koreassa vapaa uskonnonharjoittaminen on kielletty ja esimerkiksi Raamattujen jakamisesta voi saada
kuolemantuomion.
Raamatusta, Meidät on kutsuttu kärsimään Kristuksen kanssa:

•
•
•
•

Fil. 2: 1-11 Kristus orjan muodossa ja Mark. 8:34-9:1 Nosta ristisi.
Joh. 13:15-17 ja Luuk. 14:25-35 Kristitty palvelija.
Jaak. 1:2-17 ja Room. 5:1-6 Ahdinko kasvattaa toivoa.
Luuk. 9:22-26, 12:4-12 Ole Kristuksen oma ilman pelkoa ja häpeää.

Rukous:

Herramme Jeesus Kristus, sinä olet opettanut, että sinun opetuslastesi
on oltava joka päivä valmiina kantamaan ristiään. Anna voimaa, toivoa
ja kestävyyttä kaikille, jotka kärsivät sinun nimesi takia. Suo sinun
rauhasi kaikille, jotka turvaavat sinuun, ristiinnaulittuun ja
ylösnousseeseen Vapahtajaamme. Aamen.

Viides päivä: Venäjä ja lähialueet
Rukoilemme tänään Venäjän ja sen lähialueiden uskonnonvapaustilanteen puolesta.

Venäjällä uskonnollinen elämä on toipumassa kommunismin vuosikymmenistä. Lähetystyö tuottaa tulosta, mutta Venäjän uskontolaki suosii maan
perinteisiä uskontoja ja paikallisviranomaiset soveltavat lakia mieleisellään
tavalla, mikä vaikeuttaa monien, etenkin uusien ryhmien ja protestanttisten
kristittyjen, toimintaa. Viranomaiset eivät puutu riittävästi uskontoryhmiin kohdistuviin rikoksiin tai vihaan. Valko-Venäjällä vallitsee virallisesti
uskonnonvapaus, mutta uskonnonharjoitusta kontrolloidaan ja rajoitetaan
osittain erittäin ankaran uskontolain nojalla. Kirgisiassa lähetystyö on
kielletty ja uskontokuntia kontrolloidaan rekisteröitymisen avulla. Kazakstanissa hallitus systemaattisesti rikkoo uskonnonvapautta ja tukee syrjintää.
Kirjallisuutta sensuroidaan, seurakuntia ja yhteisöjä vahditaan, uskonnollisia
johtajia on vangittu ja epäoikeudenmukaiset oikeudenkäynnit, häirintä ja
sakot ovat yleisiä.
Raamatusta, Ahdingosta selviäminen:

•
•
•
•

Joh. 15:4 ja Hepr. 3:7-4:16 Uskossa ja armossa kulkeminen perille asti.
Jaak. 1:2-4 ja Hepr. 10:34 Te selviätte koetuksista.
Ps. 91 ja 2.Kor.6:1-10 Korkeimman suojelus vaikeuksissa.
1. Piet. 2:19-25 ja 1. Piet. 4:14 Kristuksen Henki on herjattujen kanssa.

Rukous:

Kirkkosi puettuna ikään kuin purppuraan
ja hienoon pellavaan,
koko maailman marttyyrien vereen,
laulaa heidän kauttaan sinulle, oi Kristus Jumala:
Anna kansallesi ylhäältä armosi,
lahjoita valtakunnallesi rauha
ja sieluillemme suuri laupeus.

Kuudes päivä: Suomi
Rukoilemme tänään Suomen uskonnonvapaustilanteen puolesta.

Suomen perustuslaki sisältää uskonnonvapauden periaatteen ja Euroopan
unioni lupaa kunnioittaa uskonnonvapautta. Uskonnonvapauteen kuuluu
vapaus uskontoon, vapaus jäädä uskontojen ulkopuolelle, oikeus uskonnonharjoittamiseen yhdessä muiden kanssa, oikeus julistaa uskontoa julkisesti
ja uskonnollisen yhteisön oikeus päättää omista säännöistä ja opistaan,
ilman että ne ovat ristiriidassa lain kanssa. Suurimpia haasteita Suomessa
ovat monien vieraantuminen uskonnon merkitykselle elämässä, pyrkimys
uskonnon häivyttämiselle julkisuudesta ja ihmisten elämästä, vähenevä
uskontojen tuntemus ja siitä seuraava ns. omien uskontojen tai filosofioiden
rakentaminen, kasvava aggressiivinen ateismi ja vihamielisyys Suomen
perinteistä kristinuskoa, uskonnonopetusta ja maahanmuuttajien uskonnollisuutta kohtaan. Toisena merkittävänä haasteena ovat uskontoa vaihtavat
maahanmuuttajat, jotka saattavat joutua mittavan väkivallan ja hylkäämisen
uhan alaiseksi oman väestönsä keskuudessa.
Raamatusta, Jumalan lohdutus kärsiville:

•
•
•
•

Matt. 5:3-12 ja Luuk. 6:17-23 Autuaita ovat Jeesuksen tähden vainotut.
Joh. 15:17-6:4 ja Joh. 16:33 Maailman viha ja Jeesuksen voitto.
Ps. 56 Älä unohda kyyneleitäni.
Joh. 16:22-23 Lupaus ilosta

Rukous: Psalmi 3 Herra on ahdistetun turva

Herra, miten paljon minulla on ahdistajia!
Monet nousevat minua vastaan, monet sanovat minusta: “Ei Jumalakaan
häntä auta.” Sinä, Herra, sinä olet minun kilpeni ja kunniani, sinä nostat
minun pääni pystyyn. Minä huudan avukseni Herraa, ja hän vastaa minulle
pyhältä vuoreltaan. Minä menen levolle ja nukahdan, sitten herään taas
aamuun. Koko yön Herra suojelee minua. En pelkää, vaikka tuhatpäinen
joukko joka puolelta saartaisi minut. Tule avukseni, Herra! Jumalani, pelasta minut! Sinä lyöt vihollisiani vasten suuta, sinä murskaat jumalattomien
hampaat. Yksin Herralta tulee apu, sinulta kansasi saa siunauksen.

Seitsemäs päivä: Uskontojohtajat ja päättäjät
Rukoilemme tänään uskontojohtajien ja poliittisten päättäjien puolesta.

Kuusi seitsemästä maailman ihmisestä kuuluu johonkin uskontoon. Uskonnot ovat erottamaton osa ihmisten elämää ja niiden rooli julkisessa elämässä
ja yhteiskunnan kehityksessä on merkittävä. Uskonnoilla ja uskontojohtajilla on kyky näyttää suuntaa ja vaikuttaa lukemattomien elämään. Poliittiset
päättäjät maailmalla ovat viime aikoina yhä enemmän heränneet ymmärtämään uskonnonvapauden merkitystä ja näkemään räikeitä uskonnonvapausloukkauksia, kuten systemaattista vainoa, joukkomurhia ja teloituksia. Silti
uskonnon, uskonnonvapauden ja uskontojohtajien merkitystä ei ymmärretä
eikä huomioida poliittisessa päätöksenteossa riittävästi, eikä poliittisella
tasolla pidetä niiden puolta, joita vainotaan uskonsa tähden. Yhteisen ihmisyyden ja kristillisen sisaruuden nimissä meidän tulisi tukea ahdingossa
olevia kristillisen perheemme jäseniä ja puhua sen puolesta, ettei ketään tule
vainota tai vahingoittaa, kuuluipa hän mihin uskontoon tahansa.
Raamatusta, Kristuksen tähden kärsivät saavat voiton:

•
•
•
•
•

2. Kor. 4:17-18, ja Room. 8:17 Kärsimyksestä voittoon.
2. Kor. 1:7 ja Hepr. 13:5 b-16 Kärsivät saavat ikuisen lohdutuksen.
2. Tess. 1:4-8 Jumala tuomitsee oikeudenmukaisesti vainottujen puolesta.
Gal. 3:23-29 ja Fil. 3:20-4:1 Jumalan lapset ja taivaan kansalaiset.
Ps. 57 ja Luuk 10:22-24 Jumalan ylistys.

Rukous: Herran siunaus

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,
Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa
ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
(4.Moos. 6:24-26)

