
Jumala siunatkoon lahJasi!
Kiitos Sinulle! facebook.com/marttyyrienaani

Pyhäkoulu paketissa!
Kiinan seurakunnat ovat nykyisin lapsilta suljettua aluetta. Se tarkoittaa, että myös 
pyhäkoulut ovat kiellettyjä. Kiinan viranomaiset pyrkivät tällä kiellolla estämään, ettei 
kristittyjen vanhempien lapsistakin tulisi kristittyjä. Seurakunnat ovat vaikean paikan 
edessä, sillä kieltoa rikkovia seurakuntia voidaan sakottaa tai ne voidaan jopa sulkea. 

Kiinan kristittyjen tila harjoittaa uskoaan kaventuu jatkuvasti ja viranomaiset keksivät 
yhä uusia keinoja sulkea seurakuntia. Olemme jo mukana projektissa, jossa Kiinan kris-
tittyjä opetetaan kohtaamaan vainoa ja toimimaan kiristyvässä tilanteessa. Nyt on aika 
varustaa kiinalaiset kristityt vanhemmat ottamaan vastuulleen lastensa kasvattaminen 
kristillisen uskon tuntemiseen.

Sen vuoksi tämän vuoden joulukampanjamme nimi on ”Pyhäkoulu paketissa”. Jokai-
nen paketti varustetaan ohjeilla ja materiaaleilla, joiden avulla vanhemmat voivat pitää 
lapsilleen pyhäkoulua kotona. Materiaalit ovat Kiinasta laillisesti ostettavissa, joten vi-
ranomaisten on vaikeampi vastustaa niitä lakiin vedoten. Paketit jaetaan kotiseurakun-
taverkoston kautta eri puolille Kiinaa.

Yksi paketti maksaa 70 euroa, ja se tavoittaa noin seitsemän lasta. Yhdelle kiinalaisel-
le lapselle voidaan siis tarjota pyhäkoulu 10 eurolla!
Viitenumero: 87272

Rukousta kiinan uskovien puolesta

Marttyyrien Ääni on kuluneen vuoden aikana kasvattanut tukeaan Kiinaan suuntau-

tuvaan työhön viranomaisten lisättyä painostusta kotiseurakuntia kohtaan. Olemme 

myös lähettäneet erityistukea Early Rain Covenant Church -kotiseurakunnalle. Early 

Rain -seurakunta joutui myrskyn silmään sen jälkeen, kun useat seurakunnan pastorit 

allekirjoittivat vetoomuksen ”Kannanotto kristillisen uskon puolesta”, joka toimitettiin 

Kiinan viranomaisille. Seurakunta suljettiin ja yli sata seurakuntalaista pidätettiin. Vi-

ranomaiset ovat jatkaneet häirintää ja painostusta seurakuntalaisia kohtaan.

Marttyyrien Ääni -järjestöt ovat toimittaneet yhteistyökumppaniemme välityksellä 

lainopillista apua, hätäapua sekä erityisapua perheille, joiden toinen tai molemmat 

vanhemmat ovat olleet pidätettyinä. Seuraamme edelleen tarkoin Kiinan tilannetta ja 

tavoitteemme on vahvistaa vainojen keskellä eläviä uskovia.

Viitenumero: 87175

kristityt somalimiehet keniassa
Marttyyrien Ääni on tukenut Keniassa naisten turvakodin yhteyshenkilön kautta yh-
deksää islamista kristinuskoon kääntynyttä nuorta miestä, jotka ovat uskonsa takia 
joutuneet jättämään kotinsa. He saivat yhteisasunnon, jossa he pitivät raamattupiiriä. 
Kun tieto heidän uskostaan levisi naapurustoon, heitä alettiin uhkailla ja lopulta heidän 
olleessaan poissa asunnolta, sinne hyökkäsi viisi al-Shabaab terroristiksi epäiltyä mies-
tä. Tämän seurauksena miehet on nyt sijoitettu erilleen toisistaan, ja he kokoontuvat 
yhteyshenkilömme luona saadakseen hengellistä opetusta sekä uskovien yhteyttä. 

Somalikristittyjen asema on erittäin vaikea Keniassa, sillä he kokevat vainoa musli-
mien taholta eivätkä useat seurakunnat halua ottaa heitä vastaan, koska he pelkäävät 
heidän mukanaan tulevaa mahdollista vainoa. Yksi näistä veljistä tunnistettiin eräässä 
kirkossa somaliksi ennen turvakodin kontaktihenkilön tuen piiriin pääsemistä. Hänet 
ilmoitettiin mahdollisena terroristina viranomaisille ja poliisi tuli pidättämään hänet, 
jonka jälkeen hän joutui oikeuteen. Oikeudenkäynnin takia hänen henkilöllisyytensä 
paljastui ja samalla tuli ilmi, että hän on kristitty. Tämän tähden hän joutui pakenemaan 
toiseen kaupunkiin. Työskennellessään ravintolassa hänet jälleen tunnistettiin ja hän 
pakeni takaisin kaupunkiin, josta oli tullut. Näin hän päätyi edellä mainittujen veljien 
joukkoon.   
Viitenumero: 87052
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Voimaa tärkeimpään tehtävään!
Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Ef. 6:10
Maailma kuohuu ihmisten sydämien täyttyessä pelolla ja ahdistuksella. Raamattu kuvaa tätä aikaa Jeesuksen tulemuksen aatto-
hetkeksi. Sielunvihollinen luo pelkoa, jos mahdollista, myös Jumalan lasten sisimpään. Se olettaa, että vaino pysäyttäisi evanke-
liumin voittosaaton. Mutta juuri vastustus lisää voimaa evankeliumin etenemiselle. 
Kiinan hallitus on alkanut massiivisen kampanjan kristittyjä vastaan, ja seurakuntien työntekijöitä on pidätetty. Siitä huolimatta 
Kiina on saavuttamassa suurimman herätyskristillisen väestön koko maailmassa. Me haluamme tukea tämänkaltaista työtä.
Olemme panostaneet naisten turvakotiin Keniassa, haluamme myös auttaa uskoon tulleita miehiä, jotka on ajettu kotoa pois ja 
heidän henkeään vaanitaan. 
Lue kaikesta tästä uutiskirjeestämme, joka on kädessäsi!

Sinua siunaten 

Juhani Huotari, vastaava päätoimittaja

Wurmbrand – Kidutettu 
Kristuksen tähden, koko tarina

Richard Wurmbrand vietti kommunistisen Romanian vankiloissa neljätoista vuotta, rikoksenaan seurakuntien johta-
minen ja evankeliumin julistaminen. Wurmbrandien tarina kertoo kristittyjen rohkeudesta valloittajiensa edessä ja vie 
matkalle vankiloihin, joissa ilmenevät äärimmäinen pahuus ja ihmeellinen hyvyys.
Uskovia vankeja kidutetaan. He rukoilevat vainoajiensa puolesta. Richard kohtaa sellissään Jumalan kirkkauden niin 
voimakkaasti, että seinätkin näyttävät timanteilta. Kidutettuna ja sairaana hänet laitetaan kuolevien huoneeseen, mutta 
kukaan heistä ei enää kuole ateistina. 
Myös Sabina joutuu vankilaan ja raatamaan pakkotyöleirille, eikä tiedä miehensä kohtalosta. Entä miten käy heidän 
poikansa Mihain, joka joutuu elämään vuosia ilman vanhempiaan?   
Wurmbrandien tarina muistuttaa terveellä tavalla, että oikeus uskoa saatetaan joskus viedä meiltäkin. Se opastaa ank-
kuroitumaan Kristukseen. Se myös muistuttaa, että miljoonia kristittyjä vainotaan tänäänkin ja rohkaisee meitä seiso-
maan heidän rinnallaan.

Uusi kirja
Wurmbrandien 

elämästä
tilattavissa 

toimistoltamme
hintaan 28 €
+ postikulut,
tai 2 kpl 50€
+postikulut

Kohtaus elokuvasta “Kidutettu Kristuksen tähden”.

Kutsu puhujamme pitämään
Marttyyrien Ääni -tilaisuus
seurakuntaasi ja samalla

esittämään Wurmbrandien 
elämästä kertova elokuva.

Ota yhteyttä! puh. 040 552 2309, info@vomfinland.fi


