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Olen ollut vain kerran pidätettynä. Se tapahtui 
Neuvostoliiton aikana, kun vein Raamattuja ns. 
maanalaiselle seurakunnalle. Pidätetyksi tulemi-

nen ei tuntunut juhlavalta enkä voinut muuta kuin rukoilla. 
Jumala kuuli rukoukseni, KGB ei saanut edes kuljettamiani 
Raamattuja pois. Kaikkivaltiaan käsi oli välissä eikä KGB 
voinut sille mitään. He eivät voineet muuta kuin päästää 
minut vapaaksi ja niin lähdin KGB:n toimistosta Raamatut 
mukanani. Tämän retken ansiosta olen tänään vainotun 
seurakunnan tukija. Mutta entäpä jos saa pitkän vankeus-
tuomion evankeliumin julistamisen tähden, se olisikin aivan 
toinen asia. Tässä lehdessä kerromme mitä kristitylle mer-
kitsee joutua vankilaan vakaumuksensa tähden, ja mitä se 
saa aikaan uskovan elämässä.

 
Kunhan Jumalan Taivas on auki, se riittää
Me vapaassa yhteiskunnassa elävät kristityt emme ymmär-
rä mitä merkitsee olla vankilassa Jeesuksen tähden. Eräs 
kiinalainen evankelista oli joutunut vankilaan ja hänen ru-
kouksensa oli: ”Olkoonkin tämä maa suljettu (niin ettei sai-
si vapaasti julistaa evankeliumia), kunhan Taivas on auki.” 
Vankilaan oman kristillisen uskonsa vuoksi joutuneista use-
at kertovat, kuinka he ovat kokeneet Jumalan voimakas-
ta johdatusta vankilassa. He ovat pystyneet todistamaan 
uskostaan vankitovereille ja rukoilemaan monien puolesta. 
Tätä mahdollisuutta kohdata juuri näitä ihmisiä heillä ei oli-
si ollut vapaana ollessaan. On kuitenkin muistettava, että 
vankilaolot Kiinassa tai jossain muslimimaassa eivät ole sa-
manlaiset kuin Suomessa. Siellä ei voi käyttää tietokonetta 
eikä katsoa TV:tä. Vankilan tilat ovat karut ja me olisimme 
epätoivoisia, jos sellaiseen paikkaan joutuisimme. Tällai-
sissa olosuhteissa katseen tulee kiinnittyä ylöspäin. On 
tärkeää kohdistaa katse kohden Jumalan Taivasta, joka on 
korkeammalla kuin sinitaivas päämme päällä.
 
Mielenvankila
Meidän vankilamme on hyvin usein mielenvankila. Olem-
me ahdistuneita länsimaisen kulttuurin kehittämistä 
vaateista. Naapurilla on kaunis talo kauniine pihoineen. 
Meidänkin pitäisi saada vastaavanlainen. Jos mammonan 
tavoittelemiseen ei ole mahdollisuutta, tuppaa masennus 
rinnan alle. Alamme miettiä missä on vika, kun toiset elä-
vät paremmin ja toiset heikommin. Vaipuminen marttyy-
rin osaan sen vuoksi, ettei ole maallista mammonaa, sitoo 
monia uskovia ja aiheuttaa murhetta. Siitä Raamattu varot-
taa meitä: ”Sen tähden minä sanon teille: älkää murehtiko 
hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruu-

miistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enem-
män kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?” (Matt. 
6:25). Murheemme tulisi olla toisenlaista. Meidän tulisi olla 
murheellisia mm. rakkaan kotimaamme henkisen alennus-
tilan ja moraalin menettämisen vuoksi. Olisi tärkeää kantaa 
murhetta siitä, että into Jumalan valtakunnan työhön on 
monella hiipunut. On syytä tarkistaa myös oma tilaamme.
 
Yksinäisyys on vankiloista pahimpia
Vankeudessa voidaan käyttää vangitun henkisen minän 
nujertamiseksi yksityisselliä. Uskosta osattomat kristillistä 
uskoa vastustavat viranomaiset ajattelevat sen olevan te-
hokas ase, kun vanki kokee olevansa kaikkien hylkäämä. 
Monille yksityisselli on muodostunut kuitenkin kirkastus-
vuoreksi. He ovat voineet keskittyä rukoukseen ja kokea 
ihmeellisellä tavalla Jumalan läsnäolon. Monessa maassa 
tällaiseen pidätykseen liittyy henkisesti koetteleva kuulus-
telu sekä usein ruumiillista kidutusta. Tästä syystä on ää-
rettömän tärkeää, että muistamme Raamatun kehotuksen 
mukaisesti vainottuja kristittyjä vankeja rukouksin. Eikä 
ainoastaan rukouksin, vaan voimme myös kirjoittaa heille. 
Aina eivät kirjeemme tai korttimme saavuta vankia, mut-
ta ne puhuttelevat myös vanginvartioita. Kiitettävän usein 
vanki saa ainakin tietää, että hänelle tulee jatkuvasti postia 
eri puolilta maailmaa. Posti saatetaan ohjata viranomais-
ten taholta vangin omaisille, rohkaisemaan heitä. Vangeille 
kirjoittaminen on tärkeä tapa seistä vainottujen rinnalla.  
Voimme myös vedota viranomaisiin heidän puolestaan. 
Näiden mahdollisuuksien käyttäminen on tuottanut suuria 
myönteisiä tuloksia eri puolilla maailmaa vainotuille veljil-
lemme ja sisarillemme.
 
Käytä vapautesi auttaaksesi heitä, 
joilta se on riistetty pois
Sinun vapautesi kristilliseen elämään ilman vainoa ei ole 
omaa ansioitasi. Se on Jumalan suuri lahja, jonka hän on 
sinulle antanut. Hän toivoo, että käytät tämän ajan oikealla 
tavalla. Kiitä jokaisesta päivästä jona saat vapaasti palvel-
la Jeesusta Kristusta. Kysy mitä Sinä voisit tehdä heidän 
tähtensä, joilla ei tätä vapautta ole! Mieti miten voisit ra-
kentaa sillan kristillisen uskonsa vuoksi vainotun ja sinun 
välillesi.

Yksin mutta ei unohdettuna

Juhani Huotari
Lähetysjohtaja
juhani.huotari@vomfinland.fi

Pääkirjoitus

Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tykö-
ni.  (Matteus 25:36b)
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Kiinan kristittyjä puolustavan China Aid -järjestön perustaja ja johtaja Bob Fu kertoi Yhdysvaltojen 
Marttyyrien Äänelle antamassaan haastattelussa, kuinka aika vankilassa muutti hänen rukouksiaan, 
mitä vankilassa olevat toivovat meiltä ja mikä on Kiinan seurakunnan tilanne nyt.

Bob Fu on entinen kommunisti-
sen puolueen jäsen, opiskelijoi-
den johtaja Tiananmenin aukiol-

la ja entinen Pekingin kommunistisen 
puolueen koulun opettaja. Hän tuli 
uskoon vuonna 1989, kun hänen yh-
dysvaltalainen englanninopettajansa 
antoi hänelle kiinalaisesta kristitystä 
kertovan kirjan. Toukokuussa 1996 
hänet ja hänen vaimonsa pidätettiin 
kristillisen koulutuskeskuksen pyö-
rittämisestä ja laittomasta evankeli-
oinnista. Heidät vapautettiin kolme 
kuukautta myöhemmin. Hän muutti 
vaimonsa ja poikansa kanssa Yhdys-
valtoihin vuonna 1997 saatuaan sieltä 
poliittisen turvapaikan. China Aid -jär-
jestön hän perusti vuonna 2002 vas-
talauseena Etelä-Kiina -kirkon vainol-
le. Yhdistyksen toimisto sijaitsee nyt 
Midlandissa, Teksasissa.

Vankila muutti rukouksia
Ennen omaa vankila-aikaansa Bob 
Fulla oli tapana rukoilla, että Jumala 
varjelisi Kiinan kristittyjä joutumasta 

vankilaan. Mutta oltuaan siellä itse 
uskonsa tähden, hänen rukouksensa 
muuttuivat. 

”Muutamana ensimmäisenä yönä 
en pystynyt nukkumaan. Minua kuu-
lusteltiin jatkuvasti. Sitten minut siir-
rettiin kuulustelusellistä selliin toisten 
vankien kanssa. Aluksi rukoilin, että 

Jumala rankaisisi kuulustelijoitani,” Fu 
tunnustaa. 

Ennen omaa vankeuttaan Bob Fu 
oli vangittuja ajatellessaan nähnyt 
vain heidän kurjuutensa. Hän rukoili, 
että Jumala vapauttaisi heidät. ”Toki 
nytkin rukoilen, että Jumala vapaut-
taisi heidät, mutta oma aikani vanki-
lassa opetti minua rukoilemaan: ’Isä, 
tapahtukoon sinun tahtosi.’ Nyt rukoi-
len, että sen ajan minkä veli tai sisar 
on vankilassa, Jumala, pidä hänestä 
huolta, vahvista häntä! Anna hänelle 
rohkeutta julistaa evankeliumia.”

Muistakaa vankeja!
Bob Fun mukaan vankilassa vaikeinta 
on silloin, kun ei tiedä ovatko uskovat 
vankilan ulkopuolella tietoisia hänen 
tilanteestaan. Vaikeaa on myös olla 
erossa Kristuksen ruumiista. ”Muistan 
kuinka minä itse sain rohkaisua kuu-
lustelijani kautta, hänen sitä ymmär-
tämättä. Eräänä päivänä hän läimäytti 
pöytää ja sanoi: ’Bob Fu, monet ihmi-
set välittävät sinusta yhä!’ Se kirkas-

Kuinka vankila muutti 
Bob Fun rukouksia

Cheng Jien nuorempi poika oli vuoden 
vanha äitinsä jouduttua vankilaan, 

joten hän ei muistanut äitiään.

Bob Fu. Kuva: CHINA AID
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ti silmäni ja sieluni. Sain tietää, että 
ainakin joku välittää minusta. Myö-
hemmin joku jopa tallensi rahaa van-
kilan tililleni. Vankilaelämäni koheni 
merkittävästi, kuin pystyin ostamaan 
pikanuudeleita. Se oli paras ateriani, 
se lohdutti valtavasti. Ei ainoastaan 
ruoka, vaan se että tunsin taas olevani 
yhteydessä Kristuksen ruumiiseen.”

”Kun sain tietää, että sadat ja tu-
hannet sisaret ja veljet rukoilevat 
puolestani ja kysyvät tilanteestani, se 
vahvisti minua. Tajusin, että Jumala oli 
lähettänyt minut vankilaan, se oli lä-
hetyskenttäni. Minusta tuli rohkeampi 
kertomaan evankeliumia. Tunsin oloni 
siunatuksi”, hän jatkaa. 

China Aid -järjestön kautta Bob Fu 
puolustaakin nyt äänekkäästi uskonsa 
tähden pidätettyjä ja vangittuja kris-
tittyjä ja kehottaa muitakin tekemään 
niin. 

Miksi Kiinassa on vainoja?
Miksi sitten Kiinan viranomaiset eivät 
halua ihmisten käyvän kirkossa, mik-
si kristityt ovat heille uhka? Bob Fun 
mukaan Kiinan valtio on koko ajan 
pyrkinyt hallitsemaan asioita. ”Kun he 
näkevät kymmenien miljoonien kiina-
laisten vaeltavan kirkkoon sunnuntai-
sin ylistämään Jumalaa, joka on hei-
dän yläpuolellaan, se hermostuttaa 
heitä. Se on poliittinen uhka. Alkuseu-
rakunnan aikaankin keisarit pelkäsivät 
kristittyjä, jotka palvoivat Jumalaa, 
jolla oli heihin korkeampi auktoriteetti 
kuin keisareilla itsellään”, kertoo Bob 
Fu.

Kiinan viranomaiset haluavat, että 
ihmisten ensisijainen uskollisuus koh-
distuu kommunistiseen puolueeseen. 
Jos ensisijainen uskollisuus kohdistuu 
Jeesukseen, se on uhka. Viime vuosi-
na on erityisesti puhuttu Zhejiangin 
provinssissa tapahtuvasta kirkkojen 
tuhoamisista ja ristien repimisistä 
kirkkojen katoilta. 

Fun mukaan kirkkojen ja ristien tu-
hoaminen on kaksiteräinen miekka. 
Toisaalta se on ollut herätys näille 
1500-1800 seurakunnalle, joihin toi-
menpiteet ovat kohdistuneet. Ne 
ovat olleet pääasiassa virallisia kirk-
koja, rekisteröityjä ja lain suojaamia, 
valtiojohtoisia seurakuntia. Viimeiset 

viisikymmentä vuotta Kiinan viran-
omaiset ovat sanoneet ns. laittomista 
kotiseurakunnista, että jos ne rekis-
teröityisivät, ne saisivat olla rauhas-
sa. Ongelmia ja vainoa ei enää olisi. 
Zhejiangin tapahtumat ovat osoitta-
neet väitteen harhan, koska suurin 
osa näistä seurakunnista on ollut re-
kisteröityjä, mutta silti viranomaiset 
vainoavat heitä. 

Vankila lähetyskenttänä
Yksi Zhejiangissa vainoa kokeneis-
ta on pastori Huang Yizi. Huang Yizi 
oli Kolme Itse -kirkon pappi vuoden 
2014 puoliväliin saakka, kun hänen 
kirkkonsa ympärillä olevista kirkoista 
tuhottiin ristejä. Hän järjesti rukous-
kokouksia vainottujen ja pahoinpidel-
tyjen seurakuntalaisten puolesta. Hä-
net pidätettiin ja tuomittiin vuodeksi 
vankilaan tekaistulla syytteellä yleisen 
järjestyksen häiritsemisestä. ”12 kuu-
kautta rukouskokouksen järjestämi-
sestä, siitä saa kuvan mitä kiinalaiset 
kristityt kohtaavat”, Bob Fu huomaut-
taa.

Pastori Huang vapautui vankilasta 
elokuussa 2015 ja ylisti Jumalaa siitä, 
kuinka hedelmällistä aikaa vankeus 
oli ollut. Vankeusaikanaan hän tapasi 
180 vankia, joista hän johti 100 van-
kia uskoon. Yksi uskoon tulleista on 
gangsterijohtaja, joka antoi elämänsä 

täysin Jeesukselle. Hän kertoi pasto-
rille, että hänellä on neljänumeroinen 
lukumäärä seuraajia. Hän sanoi var-
mistavansa, että jokainen heistä alkaa 
seurata Kristusta. Lopuista 80 vangis-
ta 50 pitää pastori Huangia sankari-
naan ja pastori on luvannut olla hei-
hin yhteydessä. Vain kolmekymmentä 
vastustaa häntä. Vankilasta päästyään 
hänellä on siis 150 huolehdittavaa. 
Hän sanoo sen olleen 12 kuukautta 
kestänyt suuri sadonkorjuu. 

Kuten Bob Fu ja Hebrealaiskirje ke-
hottavat: Muistakaa vankeja! Rukoil-
kaa heidän puolestaan, kirjoittakaa 
heille, vedotkaa heidän puolestaan. 
Liity vetoomusryhmään ja pyydä 
osoitelistamme vangeista, joille voi 
kirjoittaa. Voit vaikuttaa siihen, että 
vankilassa oleva uskova tuntee van-
kilassakin olevansa osa uskovien yh-
teyttä, lohduttaen häntä ja rohkaisten 
häntä näkemään toiset vangit lähetys-
kenttänään, jonne Jumala on hänet 
johtanut.

Tämän lehden kansikuvassa on 
Cheng Jie. Hän vietti kaksi vuotta 
vankilassa, koska hän johti seurakun-
nan perustamaa päiväkotia. Vankila-
aikanaan Cheng Jie evankelioi muita 
vankeja ja johti Kristukselle neljä kuo-
lemaantuomittua vankia. Kaksi muu-
ta Hualin-päiväkodin työntekijää on 
edelleen vankilassa, heille on mahdol-
lista kirjoittaa. 

Katja Bågman

Liity vetoomusryhmään ja 
tilaa osoitelista:  info@vomfinland.fi 

puh. 040 5522 309

KIITÄMME JA RUKOILEMME

Kiitos Herra, että olet uskonsa 
tähden vangittujen rinnalla.

Vahvista heidän uskoaan vai-
keissa oloissa, lohduta heitä ja 
rohkaise.

Siunaa vankien perheitä ja 
anna heille uskoa tulevaisuu-
teen.

Lahjoitusviite:  
Eturintama 870 78

Tämän kirkon uskovat asettivat 
kirkkonsa eteen lohkareita, jotta 

viranomaiset eivät pääsisi 
 poistamaan ristiä sen katolta.
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Meidän länsimaalaisten ih-
misten on vaikea käsittää, 
kuinka voi elää elämäänsä 

kuulematta Jumalasta. Maailman sul-
jetuimmassa maassa Pohjois-Koreassa 
se on kuitenkin todellisuutta. Siellä 
ihmiset elävät kuulematta koskaan 
sanoja Jumala, Jeesus tai kirkko. HSY, 
Pohjois-Koreasta Etelä-Koreaan loi-
kannut raamattukoulun opiskelija ki-
teyttää asian näin: ”En koskaan edes 
kuvitellut Jumalaa olevan olemassa. 
Uskoin, että Kim Il-sung oli ainoa ju-
mala.” 

Poikkeuksia kuitenkin löytyy. KJH 
syntyi pohjoiskorealaiseen kotiin, joka 
oli ollut kristitty kolmen sukupolven 
ajan. Hän uskoi Jumalaan jo aivan 
pienestä pitäen ja liittyi Pjongjangin 
maanalaiseen seurakuntaan. Elämä 
ei ollut silti helppoa. ”Janosin saada 
käsiini Jumalan Sanaa. En kuitenkaan 
uskaltanut kysellä mistään Raamattua, 
koska olin maanalaisen seurakunnan 
jäsen.”

KSS kertoo, että hänen elämän-
sä onnellisin hetki oli, kun hän pääsi 
Etelä-Koreaan. ”Sain elää jälleen kuin 
ihminen. Se mitä Pohjois-Koreassa 
kutsutaan elämäksi, on elävää helvet-
tiä. Elämä siellä on julmaa kuin vanki-
lassa.”

Kristityn elämää 
Pohjois-Koreassa
Pohjois-Koreassa jahdataan kristittyjä. 
Heitä vangitaan, kidutetaan ja teloite-
taan. Yksityinen, ei-valtion hyväksymä 

uskonnollinen toiminta on kiellettyä. 
Salaisen uskonnollisen toiminnan har-
joittaminen johtaa pidätykseen, ki-
dutukseen ja mahdolliseen julkiseen 
teloitukseen.  Juche-ideologian mu-
kaisesti ainoa hyväksyttävä uskonto 
on usko Kim Il-sungiin.  Siitä huolimat-
ta Pohjois-Korean hallitus on huolelli-
sesti ylläpitänyt julkisivua uskonnon-
vapaudesta.

Asiantuntijat arvelevat, että vaaral-
lisuudesta huolimatta maassa on yli 
200 000 uskovaa. Kristillisen uskonsa 
tähden vangittuja kohdellaan muita 

huonommin. Raamatun omistaminen, 
sanojen ”Jumala” tai ”Jeesus” käyttä-
minen tai yhdessä rukoileminen ovat 
kaikki rikoksia, joista rangaistuksena 
on kuolema.

KJI koki uskovien kohtalon lähi-
piirissään. Hän kertoo seuraavaa: 
”Menin naimisiin murehtimatta puo-
luekannasta, sillä siihen aikaan asuk-
kaiden rekisteröintiä ei ollut vielä 
aloitettu. Mieheni oli valmistunut 
huippuyliopistosta. Hänen perheen-
sä oli vallankumouksellinen. Ystäväni 
olivat kateellisia minulle, mutta onnea 
ei kestänyt kovin kauan. Isoveljeni ja 
kaksikymmentäneljä muuta maanalai-
sen kirkon jäsentä vierailivat perheis-
sä, jotka aikoinaan viettivät uskon-
nollista elämää Pjongjangissa. Yksi 
heistä kuitenkin teki ilmiannon. Sen 
seurauksena heidät kaikki pidätettiin 
ja he kokivat marttyyrikuoleman. Sen 
jälkeen oma perheeni eli ankaran sor-
ron alla.”

Uusia alkuja
Suljetussa maassa eläneelle uskonasi-
at eivät välttämättä kirkastu nopeasti, 
vaan se voi olla pitkä prosessi. HSY 
kertoo: ”Olen ollut Etelä-Koreassa 
kolme vuotta. En ollut aluksi yhtään 
kiinnostunut seurakunnan toiminnas-
ta. Kun vuosi sitten ystäväni kutsui 
minut mukaansa kirkkoon, tulin sinne 
vain fyysisesti. En osannut kuvitella-
kaan mitä usko tarkoittaa. Nyt minus-
ta tuntuu siltä, kuin sydämeni alkaisi 
vähitellen avautua Jumalan puoleen.”

Etelä-Korean Marttyyrien Ääni 
lähettää usean kerran vuodessa 

Pohjois-Koreaan kaasuilmapallojen 
avulla evankeliumia.

Evankeliumia pohjoiskorealaisille

Tumenjoki erottaa Pohjois-Korean Kiinasta. 
Moni epätoivoinen pohjoiskorealainen on ylittänyt sen 

milloin hyvällä, milloin huonolla menestyksellä.
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On mahdotonta tavoittaa 
evankeliumilla niin moni-
muotoinen maa kuin Pohjois-

Korea, käyttäen vain yhtä tai kahta 
tapaa. Siksi olemme niin kiitollisia teil-
le, Suomen Marttyyrien Ääni tukijat! 
Te olette tukeneet sananmukaisesti 
monia eri ohjelmia, jotka tavoittavat 
päivittäin pohjoiskorealaisia kaikista 
yhteiskuntaluokista ja maantieteelli-
siltä alueilta. Teidän lahjanne auttavat 
rahoittamaan 90 minuutin päivittäisen 
radiolähetyksen, joka saavuttaa arvi-
olta 10% Pohjois-Korean väestöstä, 
mukaan lukien työkseen radiolähetys-
ten kuuluvuutta häiritsevät insinöörit.  
Tänä vuonna olette tukemassa meitä 
35 000 Raamatun lähettämisessä Poh-
jois-Koreaan ilmapallolla.  

Teidän avullanne saavutamme poh-
joiskorealaisia pakolaisia joka päivä. 
Heidän joukossaan on prostituutioon 
myytyjä pohjoiskorealaisia naisia ja 
ulkomaille töihin lähetettyjä, huonosti 
varustettuja pohjoiskorealaisia työläi-
siä. Käytössämme on maailman laajin 
pohjoiskorealaisten uskovien muodos-
tama opetuslapseuskoulujen verkos-

to. Autatte pohjoiskorealaisia pakolai-
sia kasvamaan uskossaan maanalaisen 
koulutusohjelman kautta, jonka käy-
tyään monet lähtevät lähetyskentälle 
tavoitteena saavuttaa oman maansa 
ihmisiä. Te seisotte rinnalla, kun rak-
kaimpansa marttyyrikuoleman kautta 
menettäneet rakastavat vihollistaan 
Jeesuksen nimessä.

Joten kun ajattelemme Pohjois-Ko-
reaan tehtävää työtä, ajattelemme sa-
malla myös teitä. Ilman teidän tukean-
ne emme voisi tätä työtä tehdä. Koko 
Korean tiimimme lähettää lämpimät 
kiitokset Suomen ystävillemme! 

Eric Foley
VOM Korean johtaja

Lämmin kiitos Korean tiimiltä! 

Lukuisat vasta uskoon tulleet loik-
karit aloittavat opetuslapseuskoulun 
Etelä-Koreassa. Opetuksen tarkoitus 
on auttaa heitä kasvamaan uskossa 
sekä auttaa heitä ymmärtämään, että 
Jumala on valmistanut jotain erityistä 
jokaiselle heistä.

KYL iloitsee Raamatun opiskelun 
mahdollisuudesta. ”Mitä enemmän 
saan tietoa Jumalasta, sitä enemmän 
haluan lukea Raamattua ja oppia. 
Jumala on todella hyvä, Hän kuo-
li syntiemme tähden ja otti meidät 
kaikki lapsikseen.” Myös KYH on 
kokenut muutoksen voiman elämäs-
sään: ”Aluksi tulin seurakuntaan tie-
tämättä mitään Jumalasta. Tulin kui-
tenkin vähitellen vakuuttuneeksi, että 
Jumala on todella olemassa. Kadun 
kaikkea sitä pahaa mitä olen tehnyt. 

Nykyisin olen kärsivällisempi kuin en-
nen.”

Lähetysliekki palaa
Pohjoiskorealaisilla on monia rukous-
pyyntöjä. Suurin osa heistä toivoo 
ja rukoilee Koreoiden yhdistymistä 
sekä perheiden ja suvun yhteen saat-
tamista. Vaikka Koreoiden jaosta on 
vuosikymmeniä, toive yhdistymisestä 
kytee yhä monien sydämissä. Huoli 
rajan taakse jääneistä omaisista on 
suuri.

Kovista kokemuksista huolimatta 
lähetysliekki on syttynyt lukuisissa 
sydämissä, ja monet suunnittelevat 
paluuta synnyinseudulleen. KJIn toi-
veena on palata kotikaupunkiinsa: 
”Jos Koreat yhdistyvät, aion palata ja 
kertoa tiestä taivaaseen marttyyrivel-

jeni lapsille. Ennen kaikkea otan evan-
keliumin mukaani.”

Sari Palomäki

KIITÄMME JA RUKOILEMME

Kiitos Herra, että mitkään 
rajat ja muurit eivät voi estää 
evankeliumin eteenpäinme-
noa.

Siunaa kaikki kristillinen 
lähetystyö Pohjois-Koreaan ja 
anna sen kantaa iankaikkista 
hedelmää.

Lahjoitusviite: 
Pohjois-Korea 871 019 

Pastori Eric Foley johtaa Etelä-Korean Marttyyrien Ääni-lähetystä, 
joka toimii pohjoiskorealaisia palvellen.
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Blogi: Me voimme sittenkin auttaa

Jeesus lähtee opetuslapsien 
kanssa järven toiselle puolelle. 
Tuo kaivattu lepohetki ei kui-

tenkaan toteutunut, koska vastassa 
oli yllättäen noin viisi tuhatta miestä, 
ja heidän lisäkseen vielä naisia ja lap-
sia. Yhteensä arvioiden noin viisitois-
tatuhatta ihmistä. 

Suomen seurakuntia kiertäessäm-
me olemme olleet hyvin samantapai-
sissa tunnelmissa kuin edellä mainittu 
opetuslasten joukko. Me länsimaalai-
set kristityt olemme myös monesti 
kiireittemme, huoliemme ja murheit-
temme keskellä niin taakoitettuja, 
ettemme enää jaksaisi muiden kuor-
mia kantaa. Etsimme monesti, aivan 
Jeesuksen tahdon mukaankin, lepoa 
ja aikaa itsellemme. Tämän kaiken kii-
reen ja stressin keskelle me saavum-
me vainottujen kansanjoukko muka-
namme. Noin 200 miljoonaa apua 
tarvitsevaa veljeä ja siskoa. 

Palataan vielä Raamatun kerto-
muksen äärelle. Sen jälkeen, kun 
Jeesus on puhunut tuolle suurelle 
kansanjoukolle, hän tekee jotain yl-
lättävää. Hän kehottaa omia ope-
tuslapsiaan antamaan tuolle suurelle 
kansanjoukolle ruokaa. He reagoivat 
niin kuin minäkin olisin reagoinut. 

“Eihän meidän varamme riitä ruokki-
maan kaikkea tuota joukkoa.” Jeesus 
ei kuitenkaan hellittänyt, vaan kysyi 
- niin kuin ehkä juuri kysyy myös meil-
tä, länsimaiden uskovilta: “Mitä teillä 
sitten on?” Etsittyään aikansa ope-
tuslapset löytävät pienen pojan, jolla 
oli viisi leipää ja kaksi kalaa. Hän oli 
riittävän pieni, laskelmoimaton sekä 
oikealla tavalla lapsenmielinen. 

Me tunnemme usein omien eväit-
temme olevan liian mitättömiä ja pie-
niä suurten haasteiden edessä. Hen-
gellisiä lahjojamme peittelemme, 
kykyjämme vähättelemme ja talentit 
aivan liian usein kaivamme maahan. 
Laskelmoimme ettemme kuitenkaan 
pysty auttamaan. Emme toisaalta 
pystykään, ellemme anna Jumalal-
le eväitämme siunattavaksi. Emme 
ehkä aina muista, miten paljon juuri 
pienillä ja vähäpätöisillä eväillä on 
autettu ja saatu suuria aikaiseksi. Me 
voimme vieläkin rukoilla Jeesusta va-
pauttamaan, auttamaan ja antamaan 
voimaa kärsivälle. Jumala on voimal-
linen vielä tänäänkin tekemään ih-
meitä, niin kuin teki vapauttaessaan 
Pietarin Jerusalemissa vankeudesta. 

Vieläkin on olemassa lesken ropo, 
jonka Jumala siunasi. Vieläkin voit 

lähettää kortin tai kirjeen vainotulle. 
Mieleen jäi hiljattain eräällä seura-
kuntavierailulla tapaamamme palava 
mummo. Hän kertoi lähettäneensä 
kortteja eräälle vangitulle. Vapaudut-
tuaan tämä kärsinyt kristitty oli kirjoit-
tanut lämpimän kiitoskirjeen sisarel-
leen tänne Suomeen. Taas kannettiin 
ja kevennettiin toisen taakkaa sekä 
myös lopulta iloittiin. Kehottaahan 
Jumalan sana meitä kaikkia: “ja kun 
hyvää teemme, niin älkäämme lannis-
tuko, sillä ajan tullen saamme myös 
niittää, ellemme väsy.”

Kiitämme tuestanne vainottujen 
hyväksi.

Petri Nuotio
Kenttätyöntekijä

”Silloin Jeesus sanoi heille: ”tulkaa yksinäisyyteen, autioon 
paikkaan, ja levähtäkää vähän. Tulijoita ja menijöitä oli näet pal-
jon, eivätkä he ehtineet edes syödä.” Mark. 6:31

Seppo Huotari aloitti kenttä-
työntekijänä vuonna 2008 
Marttyyrien Ääni –lähetyksessä 

(silloin Stefanus-Lähetys). Vuosien ai-
kana hän on vieraillut seurakunnissa, 
rukous- ja raamattupiireissä sekä eri-
laisten yhdistysten tapahtumissa, ker-
toen maailmanlaajuisesta kristittyjen 
vainosta ja miten voidaan vainottuja 
auttaa. Näiden vuosien aikana tilai-
suuksia kertyi yli 800. Sepon työ on 
kantanut hedelmää, sillä monet Mart-

tyyrien Äänen ystävät ovat saaneet 
ensisytykkeen vainottujen kristittyjen 
auttamiseksi juuri Sepon tilaisuuksis-
sa. Välitön ja positiivinen Sepon ote 
työhönsä on innostanut koko lähetys-
tämme tässä haastavassa tehtävässä.

Toivotamme Sepolle siunattuja ja 
rauhaisia eläkepäiviä tietäen, että 
edelleen Seppo kantaa sydämellään 
vainottuja veljiämme ja sisariamme!

Marttyyrien Ääni ry

Kiitämme Seppoa vuosien yhteis-
työstä ja Marttyyrien Äänen esillä-
pitämisestä seurakunnissa. Työ on 

ollut hedelmällistä ja siunattua!

Kenttätyöntekijä Seppo Huotari eläkkeelle

Petri ja Miia-Mari Nuotio 
kokouskiertueella
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Lämmin kiitos rukouksistanne ja 
lahjoistanne, joiden avulla yh-
dessä Marttyyrien Ääni sisarjär-

jestömme kanssa olemme voineet 
tukea pakistanilaisia kristittyjä, jotka 
joutuivat pääsiäissunnuntaina itse-
murhaiskun kohteeksi. Lahoressa ta-
pahtuneessa iskussa kuoli 75 ja yli 300 
loukkaantui.

Pian pommi-iskun jälkeen Marttyy-
rien Ääni työntekijät matkasivat Laho-
reen kartoittamaan avuntarvetta. Tii-
min jäsen kuvailee tapahtumapaikkaa: 
”Vierailimme leikkipuistossa missä 
pommi oli räjähtänyt. Siellä oli yhä hy-
lättyjä tavaroita: leluja, rikkonaisia la-
seja, kenkiä ja muuta henkilökohtaista 
tavaraa. Surullista ajatella miten iloi-
nen päivä perheen kanssa puistossa 
voikaan päättyä tällaiseen tragediaan 
ja kaaokseen.”

Tiimi vieraili useissa läheisensä me-
nettäneessä kodissa sekä sairaalassa 
hoitoa saavien loukkaantuneiden luo-

na. Kiitos avosydämisten tukijoiden, 
jo tällä matkalla oli mahdollista antaa 
käytännön tukea perheille. ”Teimme 
mitä kykenimme – lohdutimme tätä 
epäoikeudenmukaisesti kohdeltua 
kristittyä yhteisöä laittamalla käsivar-
temme heidän ympärilleen ja rukoile-
malla heidän puolestaan. ”

Eräs perhe oli menettänyt omaisensa 
räjähdyksessä. ”Kun vierailimme tässä 
perheessä, ilmapiiri oli hyvin raskas”, 
kertoo tiimin jäsen. ”Mutta hämmäs-
tyttävää oli, että kun teimme lähtöä, 
läsnä oli rauha kaiken kivun ja rikkinäi-
syyden keskellä. Uskon, että Jumalan 
rakkaus kohtasi meidät kaikki siellä.”

Saleem, kristitty perheenisä, oli juu-
ri haudannut kaksi pommi-iskussa sur-
mansa saanutta tytärtään. ”Oli todel-
la raskasta kohdata hänen tuskansa”, 
kertoo tiimin vetäjä. ”Emme voineet 
aluksi muuta kuin olla hiljaa ja antaa 
hänen itkeä. Lopulta yritin lohduttaa 
häntä kertomalla Jumalan rakkaudes-

ta. Rukoilimme, että Herra korjaisi tä-
män isän särkyneen sydämen.”

Marttyyrien Ääni järjestöt jatkavat 
ajallisen ja hengellisen tuen antamis-
ta Pakistanin vainotuille kristityille. 
Kiitos, että olet seisonut kanssamme 
heidän rinnallaan rukouksin ja lahjoin.

Marttyyrien Ääni ry

Lahjoitusviite: 
Pakistanin kampanja 871 307

KIITÄMME JA RUKOILEMME

Kiitos Herra, että lohdutat ja 
autat pommi-iskussa louk-
kaantuneita sekä surmansa 
saaneiden omaisia.

Rukoilemme rauhanomaista 
rinnakkaiseloa kristittyjen ja 
muiden uskontojen edusta-
jien välille.

Aika parantaa



10 Marttyyrien Ääni 3/2016

Uutisia maailmalta

Intia: Modin hallinto kaksi vuotta Intiassa – kristityt pelokkaina

Muinainen kristitty syyrialaiskaupunki “nousee jälleen”

Intian pääministeri Narendra Modi 
astui valtaan 24. toukokuuta 2014. 
Sen jälkeen äärihindujen väkivalta 

kristittyjä vastaan on jatkuvasti li-
sääntynyt, samalla kun uskonnonva-
paus ylipäänsä on heikentynyt.

”Vuonna 2015 kristittyjen vaino 
kasvoi 20 prosenttia. Vakavia hyök-
käyksiä oli 365 ja ne kohdistuivat yli 
8000 kristittyä vastaan”, kertoo Cat-
holic Secular Forum vuoden 2015 
raportissaan. Raportin mukaan viime 
vuosi oli itsenäisen Intian huonoin 
vuosi mitä uskonnonvapauteen tulee. 

Sama suuntaus on jatkunut edel-
leen tänä vuonna. Tähän mennessä 

tänä vuonna International Christian 
Concern on tilastoinut 102 erillistä 
hyökkäystä kristittyjä vastaan, joissa 
uhreina on ollut yli 2400 kristittyä. 
Chhattisgarh on kristittyjen vainojen 
kannalta pahin osavaltio. 

Hyökkäykset kristittyjä vastaan 
ovat vaihdelleet ilkivallasta kirkkoja 
ja rukoushuoneita vastaan, seurakun-
tien johtajien ja seurakuntalaisten 
pahoinpitelyihin sekä kokonaisten 
kristittyjen yhteisöjen ajamiseen pois 
kylistään ja sosiaaliseen boikottiin. 

”Modin viiden vuoden kaudesta 
kuluneita kahta vuotta on leimannut 
hallinnon johtavien jäsenten ja RSS-

puolueen harjoittama vihapuhe ja väki-
valtaan yllyttäminen”, kertoo tri John 
Dayal, kristillisen yhteistyöjärjestö Uni-
ted Christian Forumin puhemies.

”Kohtaamme vaikeuksia lähes päi-
vittäin”, kertoo erään seurakunnan 
pastori. ”Äärihindut järjestävät uusia 
ongelmia ja syytöksiä kristittyjä vas-
taan. Kristityt pelkäävät, että nämä 
ongelmat ovat se Ache din (hyvät 
päivät), jotka pääministeri lupasi vaa-
lien edellä. Tulevaisuuteen katsoen 
näyttää, että pahin on vielä edes-
sämme.”

- International 
Christian Concern

Teidän rukoustenne ansiosta 
me olemme turvassa.”

Isisin suorittaessa kansan-
murhaa kristittyjä ja muita uskonnol-
lisia vähemmistöjä vastaan Irakissa 
ja Syyriassa ja pyrkiessä hävittämään 
kaikki jäljet kristinuskosta, uutiset alu-
eelta ovat yleensä synkkiä. Vaihteek-
si kuuluu jotain hyvääkin. Maaloulan 
kaupunki Syyriassa on yksi maailman 
vanhimmista kristityistä kaupungeis-
ta ja ihmeen kautta, kaupunki ja sen 
asukkaat ovat selviytyneet. 

Maaloulassa puhutaan yhä arame-
aa, Jeesuksen kieltä. Kaupunki sijait-
see noin 56 kilometriä Damaskosta 
koilliseen ja islamistiset terroristit 
valtasivat sen syyskuussa 2013. Kau-
pungin muinaisen historian vuoksi 
siitä on tullut kristinuskon symboli 
Syyriassa. Sen vuoksi terroristit tah-
toivat sen haltuunsa ja sen vuoksi 
myös Syyrian presidentille Bashar al-
Assadille on tärkeää pitää kaupunki 
hallinnassaan.

Syyrian joukot vapauttivat kaupun-
gin kahdeksan kuukautta sen jälkeen, 
kun terroristit olivat sen vallanneet. 
Kaupunki oli kuitenkin jo ehtinyt kär-
sinyt paljon vaikeuksia ja tuhoa.

Pyhän Sarkiksen luostari Maalou-

lassa on yksi kristinuskon vanhim-
pia, se rakennettiin jo ennen vuoden 
325 jKr. Nikean kirkolliskokousta. Se 
kärsi suuria tuhoja, mutta nyt se on 
suurimmaksi osaksi kunnostettu. Pa-
kanatemppelin raunioille rakennettu 
luostarin kappeli on ehjä. Kadoksis-
sa on 16. ja 18. vuosisadalta peräisin 
olevat ikonit, jotka koristivat kappe-
lin seiniä. Ei tiedetä ovatko jihadistit 
myyneet vai tuhonneet ne.

Maryam El Zakhm oli kotona, kun 
terroristit tulivat. ”He tulivat tänne 
käännyttämään kristityt islamiin ja he 
halusivat tuhota Maaloulan, koska se 

on kristitty kaupunki. He hyökkäsi-
vät kotiini ja kirkuivat: ’tulkaa ulos te 
kristityt siat!’ Tiesin, että he aikoivat 
viedä tyttäremme, raiskata ja tappaa 
heidät”, Maryam muistelee. ”Niinpä 
aioin tappaa tyttäreni ja itseni en-
nen kuin he saisivat meidät. Sitten 
kuitenkin rukoilin Jumalaa ja pyysin 
Häntä auttamaan meidät pakoon.” 
Perhe pääsi pakenemaan takaoves-
ta vain hetkeä ennen kuin terroristit 
tunkeutuivat kotiin. 

Maryam sanoo, että terroristit oli-
sivat helposti voineet murhata Maa-
loulan kristityt. Joitakin he surmasi-
vatkin, mutta Jumala puuttui asiaan. 
”Uskon, että rukouksilla oli merkitys. 
Teidän rukoustenne ansiosta me 
olemme turvassa”, hän sanoo. 

Maaloulalaisen muinaisen Pyhän 
Yrjön kirkon pappi, Isä Toufic Eid tie-
tää Maaloulan ja koko Syyrian kristi-
tyillä olevan yhä haasteita edessään, 
mutta hän on optimistinen: ”Me 
nousemme jälleen. Me nousemme 
jälleen… Tämä on itse asiassa us-
konaskel. Se, että on toivoa. Rukoi-
le, että meillä olisi enemmän toivoa, 
enemmän toivoa, koska vaikeuksia 
on niin paljon.”

- Assist News Service

Maryam El Zakhm 
Kuva: CBN News

Pyhän Sarkiksen luostarin kunnos-
tus jatkuu yhä. Kuva: CBN News
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Kerro miten haluat auttaa 
vainottuja kristittyjä ja miten 
Marttyyrien Ääni -työ kosket-
taa sydäntäsi!
Kirjoita osoitteeseen:
info@vomfinland.fi

Lukijan kertomus

Ensimmäinen kosketukseni Marttyyri-
en Ääni -järjestön toimintaan tapahtui 
työskennellessäni tv-ohjelmien kuvaa-
jana. Ohjelmassa nimeltä Marttyyrien 
Ääni kerrottiin kristittyjen kohtaa-
mista vääryyksistä. Olin jo aiemmin 
kohdannut paljon sekä uskonnollisen 
vainon alla eläviä, että senkaltaisessa 
tilanteessa päivittäin oleva kristittyjä. 
Ihmettelin, kuinka he jaksavat elää 
tuollaisessa tilanteessa. Kysyin usein 
itseltäni, mikseivät he lähde pois tai 
luovuta ja ole hiljempaa? 

Moni lähialueidemme uskovista 
elää vainottua elämää. Huomattavan 
moni jopa Keski-Euroopan katolisissa 

maissa joutuu piilottelemaan usko-
aan, puhumattakaan islamilaisen maa-
ilman kristityistä, joille jopa olemassa 
oleminen on rikos. He ovat tämän päi-
vän todellisia uskon sankareita. 

Työssäni kohtaamieni henkilöiden 
ja jo aiemmin tuntemieni marttyyrien 
kokemukset alkoivat puhutella minua 
niin, että minuun syttyi palo toimia 
uskonsa tähden vainottujen puolesta. 
Työni vuoksi ja uskonsa vuoksi vai-
nottujen elämän todistamana aloin 
ymmärtää Jeesuksen vertauksen: 
”Jos suola tulee mauttomaksi, mihin 
se silloin kelpaa? Tien oheen heitet-
täväksi ja ihmisten tallattavaksi.” Jos 

Evankeliumista ei uskalleta kertoa -  
kärsimyksen uhallakin -  ei sitä kukaan 
kuule.

Nimimerkillä:  ”Katsoja”

Lukijan palsta

Kaikille avoin iltatilaisuus, vapaa pääsy 
Jyväskylän Kaupunginkirkossa  17.9. klo 20:00 

Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumisesta facebook:  run4your life 

Kantaaottava juoksutapahtuma vainottujen kristittyjen puolesta 16.-17.9.2016 

Kolme kirjaa 19 € (sis. postikulut)
Satakielen laulu – tosikertomus uskosta ja vainosta Eritreassa

Palavat sydämet – kahdeksan rohkean naisen tarina 
maanalaisesta seurakunnasta

Kolmen sukupolven usko – lähetyskäskyn eläminen todeksi 
historian kristillisvihamielisimmässä maassa

Tilaukset info@vomfinland.fi tai puh. 040 5522 309



Kesäkuu – Elokuu 2016 tilaisuudet:

Juhani Huotari
Puh. 045 122 7416
juhani.huotari@vomfinland.fi

Aki Miettinen                    
Puh. 050 321 1662  
aki.miettinen@vomfinland.fi

Vesa Jääskeläinen
Puh. 0400 700 734
vesa.jaaskelainen@vomfinland.fi

Petri Nuotio
Puh. 044 040 6777
petri.nuotio@vomfinland.fi

HE PAKENEVAT
HENKENSÄ EDESTÄ

Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi,
lahjoita puhelimella: 0600 13001

Puhelun hinta: 20,28 € + pvm

Radio Dei
Marttyyrien ääni joka 
kuun toinen ja viimeinen 
lauantai klo 15

Aikamme marttyyrit joka kuun ensimmäi-
nen ja kolmas lauantai klo 15

    
Marttyyrien ääni -ohjelma 
29.4. pe klo 21:15
13.5. pe klo 21:15
27.5. pe klo 21.15
10.6. pe klo 21.15
24.6. pe klo 21.15                                                                
Löydät ohjelmat myös arkistosta
tv7.fi / Ohjelma-arkisto / Marttyyrien äänifacebook.com/marttyyrienaani

Rahankeräyslupa: POL-2014-12198 ajalle: 29.1.2015-31.12.2019 

Kiitos avustasi vainotuille!
Marttyyrien Ääni ry     I     marttyyrienaani.fi

puh. 014 87 11 92

Katso TV7

AUTAMME YHDESSÄ VAINOTTUJA

Sinä autat:
- Rukous
- Lahjoittaminen
- Kirjoittaminen 
vangeille
- Tiedon jakaminen
- Vetoomukset

Me autamme:
- Vainottujen tuki
- Avustustyö
- Rohkaisu
- Tiedotus
- Tukiprojektit

International
Christian
Association

PETRI NUOTIO:
Pe–la 24.–25.6.   Mukana Kiponniemen juhannusjuhlilla 
Pe–su 1.–3.7.   Mukana Evankeliumijuhlilla Virroilla 
Ke–su 13.–17.7.  Mukana Keskellä elämää tapahtumassa Seinäjoella
Pe–su 29.–31.7.  Mukana Iso Soitto – tapahtumassa Keuruulla
Su 7.8. klo 11 Keuruun Vapaaseurakunta 
Su 14.8. klo 11 Joutsan Helluntaiseurakunta
Su 21.8. klo 12 Karstulan Helluntaiseurakunta
Su 28.8. klo 18 Valkeakosken Helluntaiseurakunta

AKI MIETTINEN:
Su 19.6. klo 15 Vantaan kotikirkko

VESA JÄÄSKELÄINEN:
Ke–su 13.–17.7.  Mukana Keskellä elämää tapahtumassa Seinäjoella
Pe–la 29.–30.7.  Mukana Naantalin Olojuhilla

Lisää tilaisuuksia, käy katsomassa nettisivuiltamme:
marttyyrienaani.fi/tapahtumat


