
Pakoon Kiinasta

Yhdeksän vuoden vankeusrangaistusta kärsivän pastori Wang Yin johtamaan 
vainottuun ja suljettuun Early Rain -seurakuntaan kuuluvan Liao Qiangin perhe 
pakeni seitsemän kuukautta sitten Taiwaniin. 

”Suurin syy, miksi tulimme Taiwaniin, on adoptiopoikamme. Pelkäämme, että 
viranomaiset voisivat viedä hänet meiltä”, Liao kertoo. Kolmevuotias poika joutui 
vanhempiensa hylkäämäksi käsivarressaan olleen kasvaimen vuoksi.

Kiinan viranomaiset ovat ottaneet uskovilta perheiltä heidän adoptoimiaan lapsia 
pois. Näin kävi Early Rain -seurakuntaan kuuluvalle Pei Wenjulle ja hänen vaimolleen Jing Jiananille, joilta vietiin heidän neljä 
adoptiolastaan pois. Heidät kaikki sijoitettiin eri perheisiin.

Early Rain -seurakuntaan joulukuussa 2018 tehdyn ratsian jälkeen Liaon perhe oli kovan painostuksen alla. Heitä vaadittiin 
lopettamaan seurakunnassa käyminen, etäännyttämään itsensä pastori Wang Yistä ja lähettämään vanhempi poika julkiseen 
kouluun. Jälkimmäiseen he suostuivat, mutta häirintä ei loppunut.

Perheen koti oli ympärivuorokautisessa valvonnassa. Jokaisella perheenjäsenellä oli heitä varten nimetty ryhmä 
seuraajia, jotka kulkivat heidän perässään kaikkialle. Eräässä vaiheessa yhdellä perheenjäsenellä oli seitsemän varjostajaa. 
Kaksikymmentä ihmistä tarkkaili heitä heidän omassa kodissaan.

Perhe pyytää rukoilemaan vangittujen seurakuntalaisten ja heidän perheidensä puolesta, erityisesti lasten. 

Lähde: International Christian Concern (Kuva: RFA)

”Kiitos Jeesus, että Qiangin perhe pääsi turvaan Taiwaniin. Me rukoilemme Sinun pyhän veresi suojaa kaikille Early Rain 
-seurakunnan jäsenille ja Kiinan kristityille. Johdata, suojele ja varjele heitä kaikkia, erityisesti näitä adoptoituja lapsia. Kiitos 

Herra, että Sinulla on kaikki valta ja voima yli kaiken pahuuden eikä mikään ole Sinulta salassa.”
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Kiinalaisen Early Rain -seurakunnan vaino jatkuu

Viime lauantaina poliisit kuulustelivat jälleen Early Rain -seurakunnan jäseniä.
Seurakunnan jäsen, joka ei halua nimeään julki, kertoi China Aid -järjestölle, että 

poliisit noutivat seurakunnan internet-jumalanpalveluksista vastaavia kuultaviksi. He 
vaativat heitä lopettamaan jumalanpalvelukset netissä.

Uskova kertoo, että poliisit veivät heidät juuri silloin, kun jumalanpalvelusten oli määrä 
tapahtua. Tämä kertoo siitä, että viranomaiset tarkkailevat heitä edelleen.

Eräs seurakuntalainen, Ran Yunfei, vietiin poliisiasemalle perjantaina. Hänen oli ollut määrä kertoa todistuksensa 
perjantaina pidettävässä verkkokokoontumisessa. Kokoontumisen sisältöä jouduttiin muuttamaan viime hetkellä. Kun se oli 
ohi, Ran saatettiin kotiinsa.

Lähde: China Aid

”Herra, anna Viisautesi ja johdatuksesi Early Rain seurakunnan kaikelle toiminnalle. Älä anna poliisien toiminnan estää 
seurakunnan kokoontumisia, vaan johdata heitä yhä vahvempaan yhteyteen. Täytä heidät Hengelläsi, jotta he rohkeasti 

julistaisivat Sinun Sanaasi, vahvistuisivat yhteisestä uskostaan ja kestäisivät kaiken vainon ja vastustuksen.”



Vetoomus Pohjois-Koreassa vangitun diakonin puolesta

Diakoni Jang Moon Seok, joka palveli pohjoiskorealaisia Changbaissa, Kiinassa, 
marttyyrikuoleman kokeneen pastori Hanin kanssa, on nyt ollut 2000 päivää vangittuna 
Pohjois-Koreassa. Marttyyrien Ääni on käynnistänyt vetoomuskampanjan hänen 
puolestaan.

“Diakoni Jang, joka tunnetaan myös kiinalaisella nimellä Zhang Wen Shi, on etniseltä 
taustaltaan korealainen, mutta Kiinan kansalainen. Hänet siepattiin Kiinasta marraskuussa 
2014 ja vangittiin Pohjois-Koreassa”, kertoo Korean Marttyyrien Äänen edustaja tri Hyun 
Sook Foley. ”Uskomme, että sieppauksen tarkoitus oli saada tietoja työstämme pastori 
Hanin kanssa.” Reilu vuosi diakoni Jangin sieppauksen jälkeen pastori Han houkuteltiin 
kotoaan ja puukotettiin kuoliaaksi Changbaissa.

Diakoni Jang kärsii parhaillaan 15 vuoden tuomiotaan Pohjois-Koreassa. Tri Foley kertoo, että useat pohjoiskorealaiset ovat 
kohdanneet diakoni Jangin vankilassa tai kuulleet hänestä.

”Kiinaan matkustaminen ilman lupaa on laitonta, mutta pohjoiskorealaiset käyvät usein Kiinan rajakaupungeissa 
ostamassa tarvikkeita myytäväksi uudelleen Pohjois-Koreassa ja etsimässä lääkkeitä tai muuta apua”, tri Foley sanoo. 

Diakoni Jang majoitti näitä pohjoiskorealaisia jatkuvasti kodissaan useita päiviä ja jopa viikkoja kerrallaan. Hän antoi heille 
lämpimiä vaatteita, ruokki heitä ja auttoi heitä löytämään tarvitsemansa. ”Hänelle se oli hänen kristillinen velvollisuutensa 
– ottaa vastaan muukalainen, vaatettaa alaston ja hoitaa sairaita”, tri Foley selittää. ”Koska hän on uskova, hän kertoi myös 
uskostaan heille, jotka halusivat siitä kuulla.”

Monet pohjoiskorealaiset löysivät Jumalan hänen todistuksensa kautta. ”Osa palasi toistuvasti diakoni Jangin luo 
saamaan raamatunopetusta. Diakoni Jang ja pastori Han opettivat heille myös, miten kertoa uskostaan läheisilleen. Heidän 
tavoitteensa oli aina, että pohjoiskorealaiset palasivat kotiinsa.”

Nyt Marttyyrien Ääni -toimistot ovat käynnistäneet vetoomuskampanjan diakoni Jangin puolesta. Vetoa Pohjois-Korean 
YK-suurlähettilääseen Kim Songiin lähettämällä englanninkielinen sähköposti osoitteeseen: dpr.korea@verizon.net tai kirje 
osoitteeseen:

Ambassador Kim Song
DPRK Permanent Mission to the United Nations
820 2nd Ave RM 13b
NEW YORK N.Y. 10017
USA

Tri Foley suosittelee, että viesti pidetään lyhyenä. ”Pohjoiskorealaisille kirjoittaessa on parempi, mitä vähemmän sanoo. 
Kirjoita vain yksi lause englanniksi: ‘We request the return of Chinese citizen Zhang Wen Shei (Deacon Jang Moon Seok) to 
China’.* Mistään enemmästä ei ole hyötyä diakoni Jangille.”

Tri Foleylle kampanja on henkilökohtainen. ”Diakoni Jang kutsui minua aina isosiskokseen”, hän kertoo. ”Hän on tavallinen 
mies, joka ei koskaan toiminut poliittisesti. Hän vain auttoi pohjoiskorealaisia useiden vuosien ajan. Sen ei pitäisi olla rikos, ja 
kristittyjen tulisi nyt yhdessä auttaa häntä ja hänen perhettään.”

* Suomeksi: Pyydämme Kiinan kansalaisen, Zhang Wen Shein (diakoni Jang Moon Seok) palauttamista Kiinaan.

”Herra, anna siunauksesi tälle vetoomuskampanjalle ja anna sen helpottaa kaikkien Pohjois-Korean kristittyjen tilannetta 
ja vapauttaa diakoni Jang. Vahvista ja rohkaise häntä Hengelläsi ja lohduta läsnäolollasi. Suo armossasi, että hänen kauttaan 

muut vankeudessa olevat löytäisivät vapauden Sinussa.”
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