
Pohjois-Korea – Lapsia juonitaan ilmiantamaan vanhempansa

Pohjois-Koreassa maanalaiset kristityt eivät uskalla kertoa omille lapsilleen kristillisestä 
uskostaan kunnes lapset varttuvat, sillä Pohjois-Koreassa opettajille on annettu tehtäväksi 
saada lapset paljastamaan vanhempiensa kristillinen usko. 

Lapsilta kysytään esimerkiksi: ”Onko vanhemmillasi joku kirja, jonka he piilottavat ko-
dissanne? Laulavatko he erilaisia lauluja kuin koulussa lauletaan? Kumartavatko he joskus 
päänsä tai sulkevat silmänsä ja mutisevat?”  

Eräässä kristityssä pohjoiskorealaisessa perheessä kasvaneen naisen tarina kuvastaa tätä 
hyvin. Seitsemänvuotiaana hän löysi kodistaan Raamatun. Hän tiesi heti, että hänen olisi kerrottava asiasta poliisille. Hänen 
maanalaista kotiseurakuntaa johtavat vanhempansa sitoivat hänet tuoliin, jotta tyttö ei pääsisi ulos. Vanhemmat kertoivat 
hänelle evankeliumin ja tytöstä kasvoi ilmiantajan sijasta kristitty, ja myöhemmin seurakunnan johtaja.

”Missä kaksi tai kolme on koolla, yksi on vakooja”, Pohjois-Koreassa sanotaan. Uskovat joutuvat siksi olemaan äärimmäisen 
varovaisia perheenkin kesken. Ankarasta vainosta huolimatta Pohjois-Korean kristityt pysyvät silti vahvoina uskossaan.

Rakas Jeesus, varjele veresi voimalla kristittyjä perheitä ja niitä lapsia, jotka eivät saa kuulla Sinusta. Varjele lapset vääriltä 
opeilta ja eksytyksiltä. Anna esirukousten vaikuttaa näiden lasten sydämissä niin, että he ovat valmiit vastaanottamaan Sinut 

Vapahtajakseen, kun he saavat kuulla vanhempiensa uskosta.

Iran – Pastorin lasten opinnot vaarassa

Aiemmin islamin hylkäämisestä kuolemaan tuomittu ja nyt 10 vuoden vankeustuomiota 
kärsivä pastori Yousef Nadardkhani pyytää rukoilemaan lastensa opintojen puolesta.

Syyskuun lopulla 15-vuotiaalle Yoelille kerrottiin, että hän ei voisi palata kouluun, sillä hän 
ei ole suorittanut islamin opintoja. Hänen isoveljelleen, 17-vuotiaalle Danielille, on myös 
kerrottu, että hän ei saa päästötodistusta, koska hänkään ei ole suorittanut islamin opinto-
ja. Hän ei siksi voi jatkaa opintojaan yliopistoon. Tämä siitä huolimatta, että vuonna 2017 

oikeus päätti, että hän saa jatkaa opiskelua vain olemalla paikalla islamiin tunneilla, mutta osallistumatta tunneilla suoritet-
taviin harjoituksiin.

Vuonna 2009 Yousef protestoi Iranin koulutussuunnitelmaan tehtyä muutosta, jonka mukaan kaikkien lasten oli osallistut-
tava Koraanin opiskeluun. Sen johdosta häntä syytettiin islamin hylkäämisestä ja evankelioinnista, ja hänet tuomittiin kuole-
maan. Vuonna 2012 tuomio kuitenkin kumottiin. Yousef pidätettiin jälleen vuonna 2016 kolmen muun uskovan kanssa. Seu-
raavana vuonna heidät tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankilaan. He kärsivät tuomioitaan Evinin vankilassa Teheranissa.

Tunnustettujen uskonnollisten vähemmistöjen jäsenet saavat yleensä vapautuksen islamin opetuksesta, mutta islamista 
kääntyneiden vanhempien lapsia pidetään muslimeina. Vuonna 2009 Iranin korkeimman johtajan antaman fatwan mukaan 
kristittyjen perheiden lapsilla, vaikka heidän vanhempansa olisivatkin islamin hyljänneitä, on silti oikeus saada kristillistä 
opetusta. Lähteet: Middle East Concern, Christian Solidarity Worldwide

Herra, sinä kutsuit opetuslapseksi oppimattomia miehiä. Jos yhteiskunta sulkee ovet kristittyjen nuorten koulutukseen, 
ole Sinä heidän opettajansa. Kiitos, että me saamme jättää Nadarkhanin ja hänen perheensä Sinun käsiisi uskoen, että Sinä 

johdat asiat tahtomallasi tavalla hyvään päätökseen nimesi kunnian tähden.
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