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PÄÄKIRJOITUS

”S illä Kristuksen rakkaus vaatii mei-
tä…”  2. Kor. 5:14. 

Vuonna 1944 miljoona neuvostosotilas-
ta miehitti Romanian. He tulivat jalkaisin, 
junilla, rekka-autojen lavoilla ja panssa-
rivaunuilla.  Ateistinen diktatuuri valtasi 
maan. Pitkä painajainen alkoi. Viha val-
loittajia kohtaan oli suuri. 

Nuori romanialainen pastori Richard 
Wurmbrand ei vastannut vihaan inhimil-
lisen mielen mukaan. Hän tervehti vai-
monsa Sabinen kanssa maahansa tullei-
ta valloittajia rautatieasemalla sujuvalla 
venäjän kielellä. He menivät rohkeasti 
heidän parakkeihinsa jakamaan Johan-
neksen evankeliumeja ja kertomaan heil-
le Jeesuksesta, vaikka tiesivät sen olevan 
ankarasti kiellettyä.

Sydämessä palava Kristuksen rakkaus 
vaati heitä kertomaan ateismin aivopes-
tyille sotilaille Jumalan todellisuudesta ja 
Hänen rakkaudestansa luomaansa ihmis-
tä kohtaan. Sanoman levittämisellä oli 
kova hinta: vuosien vankeus, kidutus ja 
yksinäisyys. Heidän poikansa joutui kas-
vamaan paljolti ilman vanhempiansa.

Uudet haasteet Kaukasuksella

Tässä numerossa nuori tukemamme etu-
rintaman evankelista Marwan kertoo 
haasteelliseksi muuttuneesta työstä Kau-
kasus-vuoristossa. Venäjällä voimaan 
tullut uusi terrorismin vastainen laki on 
vaikeuttanut myös evankelisten kristitty-
jen asemaa. Lähetystyölle halutaan lait- 
taa piste. Seurakuntien valitukset viran-
omaisille ovat kaikuneet kuuroille kor-
ville. Uusi laki sisältää mm. seuraavia  
asioita:

• Keskustelu Jumalasta ei-uskovan 
kanssa on kielletty — se on rangais-
tava teko.

• Kirkkorakennuksissa ei ole luvallista 
kutsua ihmisiä uskon tielle. Juma-
lanpalvelukset ovat sallittuja, mutta 
ei-kristityn on lainvastaista kääntyä 
kristityksi.

• Raamattua saa lukea kotona, mutta 
ei uskosta osattomille.

• Ulkoilmatilaisuudet ovat kiellettyjä.

Tätä kirjoittaessani Marwan soitti minul-
le ja kertoi, että heidän nuorten leirinsä 
lopetettiin viime viikolla. Useita nuoria 
oli tullut leirillä uskoon. Uutta lakia so-
vellettiin käytäntöön. Erityisesti halutaan 
vastustaa lapsille ja nuorille suunnattua 
hengellistä toimintaa. Kysyin Marwanil-
ta: ”Aiotteko jatkaa toimintaanne?”

”Kyllä! Kristuksen rakkaus vaatii mei-
tä kertomaan sanoman hinnalla millä 
hyvänsä.” Se voi merkitä kohtuuttomia 
sakkoja ja kenties vankeutta. Enemmän 
tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Kau-
kasuksella on paljon evankeliumille saa-
vuttamattomia kansoja. Tutustu syyskuun 
VOM Sisaret -aiheeseen nettisivuillam-
me. Se kertoo Svetlanasta, joka kuuluu 
evankeliumille saavuttamattomaan ady-
gien kansaan. Entinen muslimi kääntää 
Uutta testamenttia omalle kielelleen! 

 Tappouhkauk- 
sista huolimatta hän  

kertoo Jeesuksen  
rakkaudesta. 

Evankeliumi valloittajille

Evankeliumi etenee Kashmirissa

Takasivulta voit lukea tukemastamme 
eturintaman evankelista Lakshmannista 
Intian Kashmirissa, joka on 97 % islami-
lainen osavaltio. Siellä vaino yltää välillä 
veritekoihin. Julkinen kokoontuminen on 
mahdotonta. Lakshmann on entinen hin-
du, jonka sydän Kristuksen omana palaa 
kertoa Jeesuksesta ennen vihaamilleen 
muslimeille. Lakshmann toteaa monien 
olevan väsynyt uskontoonsa. Tappouh-
kauksista huolimatta hän kertoo Jeesuk-
sen rakkaudesta. Useita muslimeja on 
tullut uskoon!

Kreivi Zinzendorf vieraili aikanaan 
Düsseldorfin taidenäyttelyssä. Siellä oli 
taulu ristiinnaulitusta, jonka alla oli teks-
ti: ”Tämän tein tähtesi — mitä sinä teet 
tähteni?” Tämä muutti kreivin elämän. 
Syntyi lähetysliike vailla vertaa! Mitä 
sama teksti voisi saada aikaan sinun elä-
mässäsi? •

HANNU LAHTINEN
Toiminnanjohtaja

hannu.lahtinen@vomfinland.fi

”
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Pohjois-Kaukasus,  
Euroopan pimeimpiä ja 
unohdetuimpia alueita

Sanoma Jeesuksesta saavutti en-
simmäisen kerran Kaukasuksen 
alueen jo ensimmäisten apostolien 

aikana. Apostoli Andreas julisti nykyisen 

Kuuntelen Dagestanin yössä lintujen äänekästä laulua ja 
kaukaa moskeijan minareetista kuuluvaa rukouskutsua. Olen 
Euroopan takarajalla, Pohjois-Kaukasuksella, Venäjän ete-
läosassa. Aasia alkaa Georgiasta, joka on Kaukasus-vuor-
ten eteläpuolella. Tämä on hengellisesti Euroopan pimeintä 
aluetta. Miksi sanon näin? Onhan Euroopassa muitakin pi-
meitä alueita, esimerkiksi Balkan. Se on totta ja siellä on 
myös saavuttamattomia kansoja ja suurta pimeyttä. Ero on 
siinä, että Balkanilla on lähetystyöntekijöitä, jotka toimivat 
melko vapaasti. Pohjois-Kaukasuksella heitä on vain koural-
linen. Heidän toimintansa on hyvin rajoitettua.  

Teksti: PETRI NURMINEN pastori Kauhajoelta    Kuvat: SAMUEL RUNOLINNA

Tšetšenian ja Ingushian alueilla ja apos-
toli Bartolomeus Dagestanissa, jossa hän 
kärsi lopulta marttyyrikuoleman. Islamin 
maailmanvalloitus saavutti vähitellen 

jalansijaa Kaukasuksella sekä rauhan-
omaisesti että väkivalloin. Uzbekkihal-
litsija Timur Lenk toteutti etnisen puhdis-
tuksen 1300-luvulla nykyisen Dagestanin 
alueella, jossa sitä ennen vallitsi kristin-
usko. Kaikki alueen kaupungit ja kylät tu-
hottiin asukkaineen, näin laajoja alueita 
autioitui. Myöhemmin sinne muutti musli-
miväestöä Persiasta. 

Timur Lenk tuhosi viisi prosenttia koko 
silloisen maailman väestöstä sodissa ja 
valloitustoimissaan. Viimeisenä islam 
saavutti Ingushian, jonka viimeinen vuo-
ristokylä vastaanotti uuden uskon vuon-
na 1856 tšetšeenisheikki Kunta Hadžin 
toiminnan kautta. Tämä tapahtui samoi-
hin aikoihin, Kaukasuksen sodan ollessa 
päättymässä Venäjän armeijan voittoon. 
Osana kansallismielisyyttä ihmiset kään-
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tyivät mieluummin islamiin kuin venäläis-
ten edustamaan kristinuskoon. Sota toi 
valtavasti tuskaa ja etnisiä puhdistuksia, 
sen vaikutukset näkyvät vielä tänäkin 
päivänä.

Islamisaatio

Pohjois-Kaukasuksen länsiosassa islam 
ei ole saanut yhtä voimakasta jalansijaa 
kuin idempänä. Idässä poikkeuksena on 
Pohjois-Ossetia, jonka väestöstä enem-
mistö on kristittyjä. Siellä on myös eläviä 
seurakuntia, joiden uskovilla on näky 
muslimien evankelioinnista. 

Alueen yleisenä ilmiönä on voimakas 
islamisaatio. Islamilaisia kouluja, päivä-
koteja, yliopistoja ja instituutteja peruste-
taan. Moskeijoita rakennetaan kaikkialla. 
Yksin Tšetšeniassa on rakennettu pienessä 
ajassa yli 300 moskeijaa. Kaikissa suu-
rissa kaupungeissa sijaitsevat islamilaiset 
keskukset toimivat aktiivisesti maallistu-
neiden paikallisten ja myös venäläisten 
käännyttämiseksi islaminuskoon.

Kristittyjen tilanne

Kristittyjen asema tällä alueella vaihtelee 
syrjinnästä avoimeen uhkailuun ja jopa 
väkivallan kohtaamiseen. Lännessä sijait-
sevat Adygean, Kabardino-Balkarian, 
Karatšai-Tšerkessia ja Pohjois-Ossetian 
tasavallat. Siellä kristityillä on helpom-
paa kuin idempänä, vaikkakin on syrjin-
tää ja hallinnon rajoituksia. 

Iloa ja kiitosmieltä tuovat islamilaisis-
ta maista tulleet kristityt, he evankelioivat 
muslimeja. Paikallisten arvioiden mu-
kaan itäisissä tasavalloissa Dagestanissa 
on 2,9 miljoonaa asukasta. Uudestisyn-
tyneitä kristittyjä tiedetään olevan noin 
500, Tšetšeniassa noin 50 ja Ingushias-
sa kymmenkunta salaista uskovaa. Maan 
uusi lainsäädäntö rajoittaa toimintaa, 
mutta suurempi haaste on islamuskoisten 
uhkailut kristityiksi kääntyneitä muslimeja 
kohtaan. Jos kääntynyt ei muuta alueelta 
pois, seurauksena on tappouhkauksia. 
Dagestanissa on ollut viime vuosina kirk-
koiskuja, joissa on menehtynyt ihmisiä.

Artur Suleimanov

Erityisen tunnettu tapaus on helluntaipas-
tori Artur Suleimanovin surma kahdeksan 

vuotta sitten. Hän oli kansallisuudeltaan 
avaari, yksi suurimmista Dagestanin kym-
menistä kansoista. Pastori Suleimanovin 
sydämellä olivat erityisesti muslimit, joita 
hän evankelioi. Vain harvoilla seurakun-
nilla ja uskovilla on näky muslimien voit-
tamisesta Kristukselle. Pohjois-Kaukasuk-
sella on kymmeniä saavuttamattomia 
kansoja, joista muutamissa ei tiedetä 
olevan ainuttakaan kristittyä.

Artur Suleimanov sai uhkauksia tois-
tuvasti, mutta jatkoi toimintaansa. Erään 
sunnuntaitilaisuuden jälkeen hänet am-
muttiin rukoushuoneen parkkipaikalle. 
Myöhemmin syksyllä Zinaidan, Artur 
Suleimanovin lesken haastattelu kuullaan 
Marttyyrien Äänen radio-ohjelmassa. 

Työ jatkuu

Evankelistat jatkavat toimintaansa haas-
tavissa oloissa vaaroista huolimatta. 
Varsinaisia evankeliointikokouksia ei 
muslimeille voi pitää. Pääosin evanke-
liointi tapahtuu ihmiseltä ihmiselle. Oli 
mahtavaa tavata entinen tšetšeenitaiste-
lija Mahmud (nimi muutettu), joka tutus-
tuttuaan evankelistaan, vastaanotti Kris-

tuksen Vapahtajanaan. Hänen silmistään 
loisti ilo. Enää ei ollut katkeruutta hävitys-
tä sodasta. Uusi elämä Jeesuksen kanssa 
oli alkanut. 

Ihmiset kokevat tarvetta löytää kado-
tetun yhteyden Luojaansa, joka rakas-
taa. Hän antoi Poikansa Jeesuksen kuole-
maan ristillä puolestamme, että saisimme 
iankaikkisen elämän. Tätä sanomaa 
tarvitsevat Kaukasuksen kansat. Rukoil-
kaamme eturintaman evankelistojen ja 
saavuttamattomien kansojen puolesta 
sekä tukekaamme niitä harvoja, jotka 
uskaltautuvat toimimaan näissä olosuh-
teissa evankeliumin viemiseksi hukkuville 
ihmisille. •

Arabimaat rahoittavat moskeijoiden rakentamista Kaukasuksella.

He tarvitsevat sanomaa Kristuksesta.

 Rukoilkaamme  
eturintaman evanke- 

listojen puolesta! ”



6   Marttyyrien Ääni 4/2019

KIITÄMME  
JA RUKOILEMME:
–––––––––––––––

Kiitos Herra, että ilosanoma Jee-
suksesta Kristuksesta leviää Kau-
kasuksella vaikeuksista ja vastoin-
käymisistä huolimatta.

Vahvista Kaukasuksen kristittyjä 
uskossaan Sinuun.

Anna apusi ja johdatuksesi seu-
rakuntien perustamiseen.  

–––––––––––––––
Lahjoitusviite: 870 78
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”Kristittyjen” vainoama
Teksti: NIKO TIAINEN   Kuvat: SAMUEL RUNOLINNA

Hannu Lahtinen löysi yllättyneenä Marwanin Kaukasuk-
selta. Hän oli Marwanin kanssa evankelioinut Syyriassa. 
Marwan syntyi pienessä Farbun kylässä Syyriassa. Kyläs-
sä oli vain n. 17 tuhatta asukasta, sementtitehdas ja paljon 
maanviljelyä, jota myös Marwan opiskeli. Kylä oli poik-
keuksellisesti ortodoksien sekä katolisten asuttama ja näin 
muodollisesti kristillinen. Nimellisestä kristillisyydestään 
huolimatta ihmiset eivät tunteneet Jeesusta henkilökohtai-
sesti, vaikka tekivät hurskaasti ristinmerkkejä uskonnollisis-
sa tapahtumissaan. Toisin kuin muslimikaupungeissa, tytöt 
ja pojat kävivät koulua yhdessä eivätkä naiset pitäneet hui-
veja, vaan pukeutuivat länsimaalaisittain.  

Eräässä vaiheessa Marwania alkoi 
askarruttamaan kysymykset kuten 
”mistä tulen?” ja ”minne menen 

kuoleman jälkeen?”. Nämä kysymykset 
johdattivat hänet tutkimaan Raamattua, 
jota hän ei oikein ymmärtänyt sekä Ko-
raania, jonka Jumala vaikutti verenhi-

moiselta ja julmalta. Hän luki filosofiaa. 
Sekin jätti ilman vastauksia hänen kipei-
siin kysymyksiinsä. Näiden tutkimusten 
keskellä Marwan rukoili Jumalaa näyttä-
mään mikä on oikea tie ja avaamaan hä-
nen silmänsä näkemään totuuden. Silloin 
hän koki, että Jumala avasi hänen ym-

märryksensä ja hän näki evankeliumin 
uusin silmin. Johanneksen evankeliumiin 
kirjoitetut Jeesuksen sanat ”Minä olen tie, 
totuus ja elämä” muuttivat Marwanin elä-
män. ”Silloin ymmärsin, että Jeesus on 
tie ikuiseen elämään”, hän kertoo.

Vainoa “kristittyjen” taholta

Pian uskoontulonsa jälkeen Marwanin 
uskoa todella koeteltiin. Hän oli hämmäs-
tynyt siitä, että kirkko johon hän kuului, 
kääntyi voimakkaasti häntä vastaan ja 
piti häntä harhaoppisena. Kirkko kielsi 
jäseniään tervehtimästä häntä sekä tu-
lemasta ostoksille Marwanin perheen 
omistamaan minimarkettiin, jotta he pa-
laisivat kirkon opin piiriin. Tämän lisäksi 
Marwanin isän henkeä uhattiin kylän 
”kristittyjen” taholta. Kun painostus ei 
toiminut, lähes tuhat kyläläistä kokoon-
tui heidän talonsa ympärille, hyökäten 
heidän kotinsa kimppuun. Jumala ei 
kuitenkaan jättänyt omiaan villiintyneen 
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väkijoukon armoille. Poliisi ehti riittävän 
ajoissa paikalle ja kuljetti heidät turvaan 
toiseen kylään, väkijoukon kivittäessä 
poliisiautoa.  

Ismaelilaiset avaavat ovensa

Näiden tapahtumien jälkeen Marwanille 
aukesi ovi erityislaatuiseen työhön ismae-
lilaisten keskuudessa. Ismaelilaiset ovat 
muslimiryhmä, joilla on oma versionsa isla- 
mista. Sunnimuslimit pitävät heitä luopioi-
na ja ovat jopa yrittäneet tuhota heidät. 
Marwan sai pitää heidän kodeissaan 
kotikokouksia. Syntyi 30 henkilön seura-
kunta. Työ ei kuitenkaan jatkunut vailla 
vastustusta. Kun ortodoksikristityt saivat 
tietää, että seurakunta teki työtä musli-
mien parissa, ilmoittivat he asiasta Syy-
rian salaiselle poliisille. Marwanin veli, 
jonka kanssa hän teki evankeliointityötä, 
pidätettiin ja häntä kuulusteltiin. Salainen 
poliisi alkoi painostaa myös Marwania, 
mikä vaikeutti hänen elämäänsä ja opis-
keluaan. Painostuksen takia Marwanin 
oli lähdettävä. Hän päätyi Ukrainaan, ja 
myöhemmin Kaukasukselle.  

Elämä Kaukasuksella

Nyt Marwan asuu vaimonsa kanssa Kau-
kasuksella ja jatkaa siellä evankeliumin 
työtä muslimien keskuudessa. Aikaisem-
min alueella vallinnut islamin harjoitta-
minen oli melko muodollista. Sittemmin 
alueelle on virrannut mm. Saudi-Arabias-
ta radikaalimpaa islaminsuuntausta. Pai-
kallisen yliopiston nuorten pukeutuminen 
on muuttunut islamille perinteiseksi ja on 
syntynyt uusia moskeijoita. Alueella on 
myös merkittävä määrä wahhabisteja 
ja useita syyrialaisia on lähtenyt ISIS:in 
riveihin. Tästäkin huolimatta Marwanin 
asuinalueella on tullut uskoon muuta-
mia muslimeita ja työ edistyy. Läheisillä  
alueilla kristittyjen kokema vaino on 
kuitenkin kovaa. Uskoon tulleet muslimit 
ovat hengenvaarassa.

Näky

Marwanilla on voimakas näky jatkaa 
työtä muslimien parissa ja perustaa seu-
rakunta alueelle. ”Haluni on tavoittaa 
yliopistossa olevia arabinuoria Jeesuk-
selle ja näkyni on, että alueelle syntyy 

seurakunta, jossa on myös arabiaa äi-
dinkielenään puhuvia uskovia.” Evan-
keliointityön lisäksi Marwan haluaa 
tiiminsä kanssa auttaa paikallisia apua 
tarvitsevia. Mitä Marwan haluaa sanoa 
Suomen uskoville? Hän kehottaa voi-

Marwan (perheensä kanssa) on eturintaman evankelistamme, joka saavuttaa nuoria 
Kristukselle.

makkaasti hyödyntämään vapauttamme, 
viedäksemme evankeliumia eteenpäin 
myös Suomeen tulleille muslimipakolai-
sille. Marwan pyytää rukoilemaan oman 
työnsä ja seurakunnan perustamisen 
puolesta. •
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Se on aiheellinen kysymys aikana, jolloin kristittyjä vai-
notaan julmemmin kuin mitään muuta ihmisryhmää ja 
laajemmin kuin koskaan ennen kristinuskon historian ai-

kana. Kysymykseen on etsittävä vastausta Raamatusta. 
Jeesus sanoi, ettei opetuslapsi ole opettajaansa parempi. 

”Jos he vainoavat minua he vainoavat teitä.  Maailma vihaa 
teitä, koska se vihaa minua.” Jumala selvästi näyttää ajattele-
van, että vainot ovat osa Jeesuksen opetuslapseuteen kuuluvaa 
elämää. Vaino on Pahan vallassa olevan maailman ja ihmisten 
törmäyskurssia Jeesuksen opetuslasten kanssa. Apostoli Paava-
li kirjoitti Timoteukselle: ”Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti 
Jeesuksessa Kristuksessa, joutuvat vainotuksi.”

Seurakunnan ensimmäinen marttyyri Stefanos julisti rohkeas-
ti evankeliumia Jeesuksesta. Kohtikäyvän puheensa lopussa ja 
juuri ennen kivitystä Stefanos näki Ihmisen Pojan seisovan Juma-
lan oikealla puolella. Olihan Jeesus sanonut Suurelle Neuvos-
tolle samankaltaiset sanat itsestään ”Ihmisen Poika istumassa 
Kaikkivaltiaan oikealla puolella”. Stefanoksen sanat herättivät 
henkiin muiston ja saman murhavimman, mikä heillä oli Jeesus-
ta kohtaan. Kaiken vallan Isältä saaneena Jeesus ei tee mitään 
pelastaakseen Stefanoksen, vaan on noussut seisomaan, aivan 
kuin olisi valmistautumassa ottamaan Stefanoksen taivaaseen 
sekä kunnioittaakseen veritodistajaansa, joka rakasti Ihmisen 
Poikaa enemmän kuin elämäänsä. Jumala kunnioittaa sitä, että 
Hänen omansa eivät kiellä Häntä edes vainon ja kuoleman 
uhatessa. Tällaiset ihmiset osoittavat rakastavansa Jumalaa yli 

kaiken. Vainot ja kuolema evankeliumin tähden kirkastavat Ju-
malaa, kun vainotut toimivat niissä Jumalan tahtomalla tavalla 
(Joh. 21:18–19). Jumalan Henki on vainottujen yllä erityisellä 
tavalla (1. Piet. 4:14).

Näyttää siltä, että Jumalan sydämellä on halu palkita uskon-
vainon ja marttyyriuden hinta hengellisillä voitoilla. Jeesus sa-
noi ristinkärsimyksestään ja kuolemastaan: ”Kun minut korote-
taan, minä vedän kaikki luokseni”. Kun Stefanos kuoli, vaatteet 
laskettiin kivittämisen ajaksi Sauluksen, tulevan apostoli Paava-
lin, jalkojen juureen. Ei ole väärin sanoa: Marttyyrien veri on 
seurakunnan siemen. 

Jumala ajattelee vai-
nosta ja marttyyriudesta 
siis näin: se on Jeesuksen 
seuraamisen luonnollista 
hintaa, se sykähdyttää Ju-
malan sydäntä ja tuottaa 
Hänelle erityisellä tavalla 
kunniaa, kun Hänen seu-
raajansa osoittavat rakas- 
tavansa Jumalaa yli kai-
ken, jopa enemmän kuin 
omaa elämää. Tällaista 
uhria Jumala ei voi olla 
palkitsematta tässä ja tu-
levassa ajassa! • 

Mitä Jumala ajattelee kristittyjen  
vainoista ja marttyyriudesta?

TERO OJASALO
pastori

LUKIJAN PALSTA tamme suomalaisina kristittyinä, sillä 
mielestäni siunaus asua Suomen hyvin-
vointivaltiossa tuo mukanaan vastuuta. 
Huomasimme asian sopivan Marttyyrien 
Äänen teemaan hyvin, joten Petri päät-
ti antaa minulle mahdollisuuden puhua 
lyhyesti seurakunnissa aiheesta. Tulevai-
suus on vielä auki, mutta syksyn tullen 
alan kiertämään seurakunnissa Petrin 
mukana opiskeluiden ohella. Pidän Mart-
tyyrien Äänen toimintaa hyvin tärkeänä 
ja haluan olla työssä mukana. Tulevista 
työtehtävistäni en tiedä, mutta uskon Ju-
malan johdattavan aivan kuten Hän on 
tähänkin mennessä tehnyt. • 

Uskon puhtaasti Jumalan johdatukseen, 
kun päädyin mukaan Marttyyrien Äänen 
toimintaan. Raamattuopintojen myötä 
syventynyt tarpeeni auttaa huonommas-
sa asemassa olevia sai uuden askeleen 
eteenpäin, kun Hannu Lahtinen kutsui mi-
nut mukaan toimintaan. Olen alkanut kul-
kea Petri Nuotion mukana seurakunnissa 
auttaen käytännön asioissa. Marttyyrien 
Äänen toiminnan ytimeen tutustumista 
on auttanut Hannun käteeni lätkäisemät 
kirjat, joiden kertomukset ovat avanneet 
maailmankuvaani tuomalla esiin ongel-
mia, joihin haluan vaikuttaa. 

Mieltäni on askarruttanut myös Raa-
matusta nouseva ajatus meidän asemas-

MIIKA HOKKANEN
Marttyyrien Ääni ry:n jäsen

BLOGI
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VOM Sisaret –  
sydämeltä sydämelle

Vuodesta 2002 saakka ter-
roristiryhmä Boko Haram 
on ottanut Pohjois-Nige- 
riassa kohteekseen kaikki, 
joiden se katsoo olevan 
ns. “todellisen islamin” ul-
kopuolella. Tämä ei pidä 
sisällään pelkästään kris-
tittyjä, jotka ryhmä on ni-
mennyt vääräuskoisiksi, 
vaan myös maalliset koulut 
ja ei-uskonnolliset muslimit 
ovat kohteena. Sen seu-
rauksena kymmenet tuhan-
net perheet on tuhottu ja 
erotettu toisistaan. Debo-
rah ja Christina ovat kaksi 
perheenjäseniään menettä-
nyttä äitiä. He saavat voi-
maa kulkemalla päivittäin 
lähellä Jeesusta ja rukoile-
malla toistensa puolesta. 

Deborah 

Deborah oli istumassa kotinsa 
edustalla mangopuun alla, 
kun aseistetut miehet ajoivat 

pihaan kuorma-autolla. Deborahin 
adoptoimat 9- ja 7-vuotiaat sisaren-
tyttäret olivat syömässä koulupäivän 
jälkeistä välipalaa ulko-oven edustal-
la. Deborahin mies istui sisällä val-

mistelemassa illan raamattuopetusta.
Hetken kuluttua Deborah kuuli neljä 

laukausta huoneesta, jossa hänen mie-
hensä oli työskentelemässä. Kauhun 
vallassa Deborah alkoi rukoilla. Ulos 
tultuaan miehet tarttuivat hänen kahteen 
nuoreen tyttöönsä ja pakottivat kirkuvat 
tytöt kuorma-autoon.

Deborah kompuroi nopeasti jaloilleen 
ja juoksi kuorma-auton perään, mutta 
pian hän kompastui ja pyörtyi auton 
jäljestä nousevan pölyn keskelle. Kun 
Deborah heräsi sairaalassa, sairaalan 
henkilökunta varmisti hänen pelkonsa 
– hänen aviomiehensä oli tapettu ja hei-
dän tyttönsä oli kidnapattu. Välittömästi 
Deborahiin iski suru, jollaista jo niin 
moni nigerialainen nainen on joutunut 

kohtaamaan. “Olin aivan sekaisin”, 
hän selittää. “Kadotin itseni kokonaan. 
Painoni myös laski ja kävin läpi syvää 
traumaa.”

Christina

Christina oli juuri menossa nukkumaan, 
kun hän kuuli tulituksen äänen kotikyläs-
sään Bornon osavaltiossa. Ammunnan 
äänet lähestyivät. Nopeasti hän kaap-
pasi nukkuvan viisivuotiaan Rejoice-tyt-
tärensä juostakseen turvaan. Christinan 
mies ja heidän kahdeksan muuta las-
taan olivat jo leiriytyneinä vuorilla – ta-
vanomainen varotoimi siitä lähtien, kun 
Boko Haramin terroristit olivat alkaneet 
tehdä hyökkäyksiä heidän alueelleen 

Teksti: SARI PALOMÄKI     Avustajat: RITVA HUUSKO, MARITTA IKONEN     

Kuva: VOM USA



11

Pohjois-Nigeriassa. 
Mutta ennen kuin Christina ehti edes 

ulos talosta, hän sai osuman käsivarteen-
sa. Hyökkääjän luoti läpäisi hänen va-
semman hauiksensa sekä Rejoicen selän 
tappaen lapsen välittömästi. Rejoice kuo-
li rakastavan äitinsä käsivarsille. 

”Surun sisaret”

Molemmat naiset kuuluvat “surun sisa-
riin”. Murheellista kyllä, he edustavat 
monia muita, jotka kokevat vainoa Poh-
jois-Nigeriassa. Kärsimyksistään huo- 
limatta Deborah ja Christina ovat pysy-
neet uskollisina Jeesukselle ja tuntevat 
lohdutusta tietäessään olevansa osa 
maailmanlaajuista uskovien perhettä, 
joka haluaa seistä heidän rinnallaan niin 
surun kuin ilon aikoina. He tietävät myös, 
että tämä maailma kaikkine ongelmineen 
ei ole heidän iankaikkinen kotinsa. Ja 
tämä tosiasia antaa heille suuren toivon! 

Parantumisen tie

Jumala voi auttaa vapauteen syvistäkin 
traumoista, mutta se vaatii aikaa, tukea 
ja rukousta. Traumaoireita on mahdol-
lista hallita opetelluin keinoin, jolloin 
on helpompi selviytyä ylitse vyöryvistä 

vahvoista tunnetiloista ja pysyä tässä 
hetkessä. Rukoustuki ja Pyhän Jumalan 
apu näissä tilanteissa on äärimmäisen 
tärkeää.

Me voimme tukea sisariamme toipu-
misen tiellä rukoilemalla, jotta he voisi-
vat turvallisessa ympäristössä työstää 
traumaattisia kokemuksiaan ja päästä 
trauman varjosta vapauteen.

1. Porras: Turva
Herra, johdata sisaremme turvalliseen 
ympäristöön, turvallisten ihmisten pariin.

2. Porras: Vakaus
Herra auta kehoa rauhoittumaan stressis-
tä ja mieleen pyrkiviä painajaisia vakau-
tumaan.

3. Porras: Toimiva arki
Herra, rauhoita mieli ja keho niin, että 

sisaret pääsevät kiinni tavalliseen ar-
kielämään.

4. Porras: Työstäminen
Herra, rohkaise sisaria alkamaan työs-
tää traumaattisia tapahtumia. Auta 
vaikeiden asioiden käsittelyä. Vahvista 
heidän itsetuntoaan ja vala luottamus-
ta tulevaisuuteen.

5. Porras: Anteeksiantaminen
Herra, vapauta sisaret kaikesta vihas-
ta ja katkeruudesta, jotka saavat trau-
man kulkemaan mukana elämässä. 
Auta heitä antamaan anteeksi ihmisil-
le, jotka tekivät pahaa heille ja heidän 
läheisilleen. Vapauta sisaret elämään 
omaa elämäänsä.

6. Porras: Vapaus elämään
Herra, vapauta sisaret niin, etteivät 
he enää kanna trauman muistoja ak-
tiivisesti mukanaan, vaan että he pys-
tyvät hyväksymään ne osaksi elettyä 
elämää. Auta sisaria jatkamaan elä-
määnsä mielekkäänä traumaattisista 
kokemuksista huolimatta. Siunaa heitä 
niin, että he kasvavat vahvoiksi Her-
rassa ja pystyvät kääntämään koke-
muksensa auttaakseen muita. •

Kiitos Herra, että sinä rakastat paljon 
kärsineitä ”surun sisaria” ja haluat 
auttaa heitä toipumaan, antamaan 
anteeksi ja jatkamaan elämäänsä us-
kossa Herraan Jeesukseen!

Amen

Jumala voi  
auttaa vapauteen  

syvistäkin traumoista, 
mutta se vaatii aikaa, 

tukea ja rukousta.

”

Kuva: PIXABAY, SKEEZE

Kuva: VOM USA



Viime vuoden joulukampanjamme keräsi varoja Nahlan leipo-
moa varten. Hanke on edennyt hyvin ja on aikataulussaan. 
Leipomon pohjatyöt aloitettiin toukokuussa. Pohjatöitä seurasi 
perustusten teko ja seinien muuraaminen oli seuraava vaihe. 
Heinäkuun loppupuolella päästiin jo tekemään kattoa, jonne 
on nyt saatu tueksi teräsvahvistukset. Ulkokatto on parhaillaan 
työn alla. Projekti on tarkoitus saada valmiiksi loka-marraskuus-
sa 2019. Kiitosaiheena on myös se, että kaikki on hyvin Nah-
lassa ja työtä on saatu tehdä rauhassa.

Nahlan asukkaat odottavat innokkaina leipomon valmistu-
mista. Jatkossa ei heidän enää tarvitse lähteä sadan kilometrin 
päähän leipää hakemaan. He lähettävät siunaavat terveisensä 
kaikille työn tukijoille ja Nahlan puolesta pitkään rukoilleille suo-
malaisille ystäville. Rukoukset ovat kantaneet hyvää hedelmää!•

Kiinan oppilaitoksissa on ryhdytty en-
nennäkemättömiin toimiin uskontoa vas-
taan, ja ne alkavat jo alakoulusta. Lapsia 
opetetaan, että Jumalaan uskominen on 
epänormaalia, ja opettajat rohkaisevat 
heitä ilmiantamaan uskonnollisia sukulai-
siaan. Käytäntö aiheuttaa paljon pelkoa 
ja ahdistusta sekä lapsille että heidän 

Koulujen tehtäväksi muokata  
lapsista ateisteja Kiinassa

vanhemmilleen.
Alakoulua käyvän kristityn naisen 

poika löysi kotoaan kristillisen lehtisen. 
”Opettajani sanoo, että kristinusko on 
xie jiao, harhaoppi. Jos uskot siihen, läh-
det pois kotoa etkä pidä minusta huolta. 
Saatat myös sytyttää itsesi tuleen”, huo-
lestunut poika kertoi.

Isä rukoilemassa lapsilleen iltarukousta, kun perheen äiti, pyhäkoulunopettaja, oli 
kaksi vuotta vankilassa työnsä vuoksi.

Huhtikuun lopussa Keski-Kiinan Hena-
nin provinssin Xinzhengin kaupungissa 
alakoulu järjesti oppilaille koulutuksen 
siitä, miten vastustaa uskontoa. Rehtori 
neuvoi lapsia olemaan ateisteja, eikä iki-
nä uskomaan jumalolentoihin. “Jos äitisi 
käy kirkossa ja uskoo Jumalaan, hän ei 
enää halua sinua lapsekseen”, opettaja 
varoitti.

Samassa kaupungissa toisen ala-
koulun opettaja näytti lapsille animoidun 
propagandaelokuvan, jossa uskovat oli 
kuvattu mustina hirviöinä. Opettaja ker-
toi lapsille myös, että uskonnolliset ih-
miset voivat kirota heidät, ja että lasten 
pitäisi ilmoittaa poliisille kaikista kohtaa-
mistaan uskovista. 

Yliopistoissa opiskelijoiden puheluita 
kuunnellaan, sosiaalista mediaa tark-
kaillaan ja asuntolahuoneisiin tehdään 
tarkastuksia, jotta löydettäisiin ”uskon-
nollisia taipumuksia” omaavat opiske-
lijat. Kiinni jääneitä on painostettu kiel-
tämään uskonsa yliopistosta erottamisen 
uhalla. •

Lähde: Bitter Winter

Leipomohanke etenee vauhdikkaasti

UUTISIA  
MAAILMALTA
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Iranissa vankiloiden ja pidätyssellien 
ovet käyvät edelleen tiuhaan iranilaisten 
uskovien kulkiessa niistä kuulusteltaviksi, 
pidätettäviksi, tuomittaviksi, vangittaviksi 
— ja välillä myös tuomionsa suorittanei-
na kyseenalaiseen vapauteen.

Heinäkuun aikana on pidätetty aina-
kin kahdeksan uskovaa, yksi on tuomittu 
vankilaan ja yksi on vapautettu. Kaik-
kiaan tämän vuoden heinäkuuhun men-
nessä 34 iranilaista kristittyä oli joutunut 
pidätetyksi.

Kahdeksan kristinuskoon kääntynyt-
tä iranilaista, heidän joukossaan viisi 
saman perheen jäsentä, pidätettiin lou-
naisiranilaisessa Bushehrin kaupungissa 
maanantaina, 1. heinäkuuta.

Pidätetyt olivat Sam Khosravi (36) ja 
hänen vaimonsa Maryam Falahi (35), 
Samin veli Sasan (35) ja hänen vaimon-
sa Marjan Falahi (33), Samin ja Sasanin 
äiti Khatoon Fatolahzadeh (61), Pooriya 
Peyma (27) ja hänen vaimonsa Fatemeh 
Talebi (27), sekä Habib Heydari (38).

Khatoon Fatolahzadeh, joka pidä-
tettiin kuudella autolla saapuneiden 
viranomaisten voimin, vapautettiin myö-
hemmin samana päivänä ikänsä vuoksi. 
Muita pidätettyjä pidettiin eristysselleissä 
tiedusteluministeriön tiloissa Bushehrissa, 
jossa heidät pakotettiin tunnustamaan 
”rikoksensa” kameralle. Heidät vapautet-
tiin hieman yli kaksi viikkoa myöhemmin 
noin 30.000 euron takuita vastaan. Hei-
tä syytetään ”kansallisen turvallisuuden 
vastaisista teoista”, ”kokoontumisesta ja 
juonimisesta valtiota vastaan”, sekä ”lait-
toman järjestön jäsenyydestä”.

Toukokuussa Iranin tiedusteluministeri 
Mahmoud Alavi myönsi avoimesti, että 
he kutsuvat kristinuskoon kääntyneitä 
kuultaviksi, sillä joukkokääntymisiä kris-
tinuskoon ”tapahtuu aivan silmiemme 
edessä”.

Kristinuskoon kääntynyt 65-vuotias 
Rokhsareh (Mahrokh) Ghanbari kutsut-
tiin vallankumoustuomioistuimen eteen 
lauantaina 27. heinäkuuta Karajissa ja 
hänet tuomittiin vuodeksi vankilaan ”val-

Iran – Pidätyksiä, tuomio ja vapautus

tion vastaisesta propagandasta”.
Mahrokh oli yksi viidestä kristinuskoon 

kääntyneestä naisesta, jotka pidätettiin 
hieman ennen joulua viime vuonna. Mah-
rokhia kuulusteltiin kymmenen päivän 
ajan aamusta iltaan, ennen kuin hänet 
päästettiin vapaaksi takuita vastaan. Nel-
jä muuta naista ovat edelleen pidätettyi-
nä eikä heidän olinpaikkaansa tiedetä. 
Tammikuussa Mahrokh joutui käymään 
islamilaisen uskonnollisen johtajan luo-

na ”ohjauksessa”, jossa hänelle tarjottiin 
”mahdollisuutta palata islamiin”.

Vapautuksia

Armenialaiskristitty Sevada Aghasar on 
päästetty ehdonalaiseen vapauteen Te-
heranin Evinin vankilasta maanantaina 
21. heinäkuuta, kun hän oli kärsinyt puo-
let viiden vuoden vankeustuomiostaan. 
Hänet oli tuomittu ”kansallisen turvalli-
suuden vastaisista teoista kotiseurakun-
nan toimintaan osallistumalla”.

Sevada pidätettiin vuonna 2013 isla-
mista kristinuskoon kääntyneen Ebrahim 
Firouzin kanssa, joka on edelleen van-
kilassa. 

Vapauduttuaan 30-vuotias Sevada 
kirjoitti Instagramissa näin: ”Kun olin 
lapsi, luulin että vain rikolliset ja pahan-
tekijät joutuisivat vankilaan. Nuorena 
ymmärsin, että myös velalliset ja virhei-
tä tehneet voivat joutua vankilaan. Nyt 
tiedän, että jopa viattomat voivat joutua 
vangituiksi! Kiitos Jumalalle, minä olen 
nyt vapaa.” •

Lähteet: Middle East Concern, Article 18

VANKINA  
IRANISSA

Kaksi nuorta naista odotti  
259 vuorokautta kuoleman- 
tuomion toimeenpanemista  
Evinin vankilassa Teheranissa. 
Heidän rikoksensa oli, että  

he olivat kristittyjä.

HINTA 23 € + postikulut
Tilaukset: info@vomfinland.fi  

tai p. 040 5522 309
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Hyväntekeväisyys- 
konsertti

Marttyyrien Ääni -työn hyväksi  

Temppeliaukion kirkossa  
torstaina 26.9. klo 19.00 alkaen. 

Konsertissa esiintyvät 
• Nina Åström, Jim Hakola ja Kimmo Suomela 
• Sopraano Leena Liimatainen ja altto Tiina Sinkkonen 
• Jippii-lapsikuoro

Konsertin tuotolla tuetaan Marttyyrien Ääni ry:n 
ylläpitämää koulua Dogo Nahawan kylässä Nigeriassa. 
Boko Haram -terroristit tuhosivat kylän vuonna 2010 

surmaten yli 500 kristittyä.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KONSERTTIIN!
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TULEVIA TILAISUUKSIA:
ERIC JA HYUN SOOK FOLEY 
Pastori Foley ja hänen vaimonsa johtavat Etelä-Ko-
rean Marttyyrien Äänen toimintaa. He tulevat Suo-
meen mukanaan Pohjois-Koreasta paennut kristitty, 
joka kertoo oman tarinansa seurakuntavierailuilla.

SU 22.9. 11:00 Suolahden helluntaiseurakunta
SU 29.9. 11:00 Mikkelin helluntaiseurakunta
MA 30.9. 18:30 Riihimäen kirkko
TI 1.10. 18:00 Turun baptistilähetys
KE 2.10. 19:00 Heinolan helluntaiseurakunta
TO 3.10. 19:00 Korson helluntaiseurakunta
LA 5.10. 14:00 Mäntän luterilainen seurakunta
SU 6.10. 11:00 Porvoon helluntaiseurakunta

PETR JASEK
Marttyyrien Äänen tsekkiläinen avustustyöntekijä 
on palvellut yli 15 vuotta uskonsa tähden vainottu-
ja. Avustusmatkallaan Sudanissa hänen vangittiin 
vuonna 2015 valheellisesti syytettynä ”vakoilus-
ta”. Vapauduttuaan vuonna 2017 hän on jatkanut 
sydämellään olevaa työtä. 

SU 22.9. 11:00 Korson helluntaiseurakunta
SU 29.9. 11:00 Lahden helluntaiseurakunta
SU 29.9. 17:00 Vääksyn helluntaiseurakunta

SANDY JA GRAHAM GALLEN
Uusiseelantilaiset Sandy ja Graham Gallen jättivät 
uransa ja kotinsa ottaessaan vastaan Jumalan 
kutsun auttaa ja rohkaista vainottua seurakuntaa. 
Noiden vuosien aikana he ovat saaneet nähdä 
valtavia todistuksia Jumalan voimasta. 

SU 22.9. 15:00 Tuusulan helluntaiseurakunta

Katso muut tapahtumat nettisivuiltamme:  
marttyyrienaani.fi/tapahtumat

Katso TV7 

Marttyyrien ääni -ohjelma 
pe 30.08.2019 klo 21:15
pe 13.09.2019 klo 21:15
pe 27.09.2019 klo 21:15
pe 11.10.2019 klo 21:15
pe 25.10.2019 klo 21:15
Toistot seuraavana päivänä (lauantaina)  
klo 13:15 ja seuraavan viikon tiistaina klo 22:30.

Löydät ohjelmat myös arkistosta
tv7.fi / Ohjelma-arkisto / Marttyyrien ääni

Toimisto, puh. 040 5522 309, info@vomfinland.fi 

SINÄ AUTAT:
• Rukous
• Lahjoittaminen
• Kirjoittaminen vangeille
• Tiedon jakaminen
• Vetoomukset

ME AUTAMME:
• Vainottujen tuki
• Rohkaisu
• Tiedotus
• Opetus
• Raamattutyö

Radio Dei
Marttyyrien Ääni
-ohjelmat lauantaisin
kello 15

Radio Patmos
Marttyyrien matkassa 
tiistaisin klo 18.15 ja 
uusintana sunnuntaisin klo 15.45

facebook.com/marttyyrienaani

HE PAKENEVAT
HENKENSÄ EDESTÄ

Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi,
lahjoita puhelimella: 0600 13001

Puhelun hinta: 20,28 € + pvm

Kiitos avustasi  
vainotuille!

Marttyyrien Ääni ry     I     marttyyrienaani.fi
puh. 040 5522 309

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

AUTAMME YHDESSÄ VAINOTTUJA



s. 16 Takasivu
Kharabin todistus
Mahmudin todistus

International
Christian
Association

Kasvoin hindulaisessa kodissa 
Pohjois-Intiassa. Perheeni asui 
Gangesin joen törmällä. Minus-

ta kasvoi harras hindu ja kävin sään-
nöllisesti temppeleissä palvomassa 
esi-isiltä perittyä suvun omaa jumalaa. 
Huolimatta rituaaleista, joita perheeni 
säännöllisesti suoritti, meillä ei ollut 
rauhaa. Me riitelimme paljon.

Naapurustossa asui kristitty nainen 
nimeltä Mariam. Hän alkoi kertoa 
evankeliumia meille ja silloin kuulin 
ensimmäisen kerran Jeesuksesta. Se 
oli hyvin häkellyttävää! Oli uskoma-
tonta saada kuulla, että Jeesus Kristus 
kuoli minun syntieni vuoksi, janosin 
saada kuulla lisää.

Annoin elämäni Kristukselle vuon-
na 1997. Perheeni ja naapurit järkyt-
tyivät, kun minusta tuli kristitty. Herra 
antoi minulle vahvan kutsun jakaa 
evankeliumia muslimeille. Haluan voit-
taa mahdollisimman monia sieluja Ju-
malalle.

Muslimijohtajat vainosivat voimak-
kaasti seurakuntaamme ja vuonna 
2011 meidän oli pakko paeta hen-
kemme edestä. Palvelustyöni kiellettiin 
ja minun piti mennä maan alle, sillä 
minusta oli annettu käsky tappaa. Us-
kovia pidätettiin ja monia kidutettiin, 
jotta he palaisivat takaisin islamiin. 
Herra on kuitenkin ollut kanssamme ja 
ihmisiä tulee jatkuvasti uskoon. •

Eturintaman evankelista epävakaasta Kashmirista

Synnyin Mogadishussa  
Somaliassa vuonna  
1996. Jäin orvoksi  

nuorena ja muutin Keni- 
aan paremman elämän toi- 
vossa. Siellä päädyin pa-
kolaisleirille. Minulla on 
monia terveysongelmia ja  
olen myös liikuntavammai- 
nen. Leirillä kuulin joidenkin 
puhuvan Jumalasta. Kiin- 
nostuin heidän puheestaan 
ja he pyysivät minua mu-
kaansa kirkkoon, vaikka 
olinkin muslimi. Somaliyhteisö sai tie-
tää siitä ja alkoi vainota minua, vaik-
ka en vielä edes ollut kristitty.

Muutin Nairobiin, jossa uskoin 
olevani turvassa. Minulla ei ollut ko-
tia, joten jouduin nukkumaan ulkona. 

Kasteeni jälkeen aloin 
kertoa uskostani somaleille,  
jotka nukkuivat kanssani 
kadulla. Heidän asenteen-
sa minua kohtaan muuttui  
ja he alkoivat solvata mi-
nua. Minua on hakattu ja 
uhattu tappaa. Monet so-
malit käyvät läpi samaa mi- 
tä minä.

Meille on kerrottu, että 
on suomalaisia uskovia, jot-
ka rukoilevat puolestamme 
ja ovat lähettäneet apua. 

Olemme hyvin kiitollisia siitä! Emme 
koskaan lakkaa kertomasta evanke-
liumia. Seisokaa meidän rinnallamme 
rukouksin ja eri tavoin. Tervehdin teitä 
Jeesuksen Kristuksen nimessä! •

Kuva: PIXABAY

Turvaa etsivän somalin todistus

Tapasin siellä kristittyjä, jotka selittivät 
minulle Raamattua. Eräänä yönä näin 
unen Herrasta. Unessa Jeesus selvensi 
minulle raamatunkohtia tarkemmin ja 
ymmärsin ne. Silloin tulin uskoon ja ha-
lusin mennä kasteelle. 

Evankelista juuri uskoon tulleen entisen 
kiihkomuslimin kanssa.


