
Missä on Raymond Koh? Kolme vuotta katoamisesta

Pastori Raymond Koh siepattiin ammattimaisesti keskellä kirkasta päivää 13. helmikuuta 
2017, eikä hänestä ole kuultu mitään sen jälkeen.

Turvakamerat tallensivat hyvin järjestäytyneen ryhmän suorittaman sieppauksen. Turvaka-
meralla näkyy, kuinka kolme mustaa katumaasturia piirittää pastori Kohin auton pakottaen sen 
pysähtymään. Kaksi muuta autoa ja kaksi moottoripyörää osallistui myös sieppaukseen. 

Pastori Kohin vaimo Susanna kertoo: ”Tilanteella oli silminnäkijä, aivan tapahtumien keskiös-
sä. Hän luuli käynnissä olevan elokuvan nauhoitus. Lapseni kulkivat ovelta ovelle ja löysivät 
turvakameran tallenteen tapahtumista. Se oli hyvin sotilastyyppinen operaatio, hyvin järjes-

täytynyt, ja kesti vain 40 sekuntia. Viime vuonna yksi viranomainen tunnusti, että sieppauksen takana olivat poliisit.”
Susanna ja hänen kolme lastaan heräävät jokaiseen päivään toivoen sen tuovan uutisia Raymondista.
Britannian Marttyyrien Ääni, Release International, on käynnistänyt vetoomuskampanjan Raymondin puolesta. Voit käydä 

allekirjoittamassa englanninkielisen vetoomuksen täällä: https://releaseinternational.org/releaseraymond/
Vetoomussivulta löytyy myös turvakameran tallenne sieppauksesta.

”Herra, Sinä tiedät, missä Raymond on. Anna armossasi perheelle tieto hänen tilanteestaan. Jos hän on elossa, vahvista 
häntä Hengelläsi, anna tuntea läsnäolosi, äläkä anna minkään erottaa häntä yhteydestäsi. Siunaa vetoomus, anna sen toi-
mia herätyksenä myös sieppaajille. Kiitos Herra, että Sinulle kaikki on mahdollista ja saamme luottaa Sinun apuusi! 

Malesian kristityt

Kristittyjä on Malesian väestöstä noin yhdeksän prosenttia, noin 60 prosenttia on muslimeja. 
Malesia on hyvin monikulttuurinen maa, jossa on kolme suurta etnistä ryhmää – malaijit, kiina-
laiset ja alkuperäiskansat. Suurin osa kristityistä on alkuperäiskansoista tai kiinalaisia. Malaijien 
odotetaan olevan muslimeja.

Malesiassa on joitakin suuria kristillisiä kirkkoja, mutta rakennuslupia uusille kirkoille on 
toisinaan vaikea saada. Maassa toimii avoimesti mandariinikiinan-, tamilin- ja englanninkielisiä 

seurakuntia, mutta ei malaijinkielisiä. Malaijikristittyjen seurakunnat kokoontuvat salaa, sillä malaijin on laitonta kääntyä 
kristityksi. Kristinuskoon kääntymisestä kiinni jääneet voidaan viedä ”uudelleenkoulutuskeskuksiin”, joissa propagandan ja 
kidutuksen avulla heidät pyritään pakottamaan palaamaan islamiin.

Pieni joukko malaijikristittyjä käy myös ei-malaijinkielisissä seurakunnissa, mutta he pitävät taustansa salassa, sillä heidän 
läsnäolostaan voi koitua seurakunnalle ongelmia.

Lyhyesti ja rukoillen – Malesia

Turvatalo Malesiassa

Kristinusko on sallittua Malesiassa, mutta malaijien on laitonta kääntyä kristinuskoon. Kris-
tinuskoon kääntymisestä kiinni jääneet voidaan viedä ”uudelleenkoulutuskeskuksiin”, joissa 
propagandan ja kidutuksen avulla heidät pyritään pakottamaan palaamaan islamiin.

Linda on malaijinainen, joka kääntyi kahden tyttärensä kanssa kristinuskoon viime vuonna. 
Kun hänen perheensä sai tietää tapahtuneesta, he ilmiantoivat hänet uskontoviranomaisille ja 
katkaisivat välit häneen.

Onnekseen Linda pääsi tyttärineen Australian Marttyyrien Äänen tukemaan turvataloon. Talo tarjoaa suojan ja muun tar-
peellisen islamista kristinuskoon kääntyneille, jotka joutuvat pakenemaan vainoa. 

Kristinuskoon kääntyneet kuulevat turvatalosta toisilta kristinuskoon kääntyneiltä. Asukkaat rukoilevat yhdessä ja oppivat 
lisää Jumalan Sanasta. Tämä auttaa heitä voittamaan pelkonsa ja kasvamaan uskossaan. He saavat asua talossa niin kauan 
kuin on tarpeen. Kun he ovat valmiita lähtemään, he saavat edelleen hengellistä ja taloudellista tukea tarpeen mukaan. 

”Kiitos Herra tästä Malesian turvatalosta. Siunaa turvatalon toimintaa ja jokaista sinne saapuvaa henkilöä. Varjele heidät 
eksytyksiltä ja lankeemuksilta ja johdata raittiiseen, kestävään uskoon. Auta niitä omiasi, jotka eivät turvataloon pääse, kes-

tämään niissä olosuhteissa, joihin he näissä udelleenkoulutuskeskuksissa joutuvat.”

https://releaseinternational.org/releaseraymond/ 

