
Korean Marttyyrien Äänen riisipullolähetys Pohjois-Koreaan estetty!

Korean Marttyyrien Ääni oli valmistautunut perjantaina 5. kesäkuuta heittämään 
merivirtojen kuljetettavaksi Pohjois-Koreaan 500 riisillä, vitamiineilla ja Raamatulla 
täytettyä riisipulloa, mutta toisin kävi.

Matka lähetyspaikalle keskeytyi, kun yli 20 poliisia, siviiliasuisia viranomaisia 
sekä joukko paikallisia asukkaita oli tukkinut tien. Ei ole varmaa miten paikalliset 
asukkaat tiesivät olla Marttyyrien Äänen ryhmää vastassa, mutta pastori Eric Foley 
kertoo, että tavalliseen tapaansa hän oli ilmoittanut heidän aikeistaan viranomaisille 
edellisenä iltana. Kuvassa pastori Foley neuvottelee poliisien kanssa.

Edellisenä päivänä Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin sisko, Kim Yo-jong oli kutsunut maahansa ilmapalloilla 
materiaaleja lähettäviä muun muassa ”ihmissaastaksi”. Lisäksi hän sanoi, että ellei Etelä-Korea estä materiaalien laukaisua 
Pohjois-Koreaan, he vetäytyvät vuonna 2018 solmitusta sopimuksesta, jonka tarkoituksena oli lähentää maita toisiinsa ja 
edistää yhteistyötä.

Vain muutamaa tuntia myöhemmin Etelä-Korean viranomaiset kertoivat pyrkivänsä säätämään lain, joka estäisi 
materiaalien lähetyksen Pohjois-Koreaan. 

”Vuosien saatossa olemme oppineet, että Jumalalla on aina syy kaikkiin tapahtumiin”, toteaa pastori Foley. Rukoile 
Marttyyrien Ääni -toimistojen Pohjois-Koreaan suuntautuvan työn puolesta! 
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Lyhyesti ja rukoillen – Korea, Intia

Intialaiset yhteistyökumppanimme pyytävät rukoilemaan maansa puolesta

Olemme säännöllisesti yhteydessä intialaisiin yhteistyökumppaneihimme Danieliin 
ja Lakshmaniin, erityisesti nyt koronapandemian aikana, sillä Intiassa tilanne on 
huono.

Daniel (kuvassa Hannu Lahtisen haastatteltavana) kertoi aiemmin, että hänen 
kotiseutunsa varjeltui pitkään koronalta, kunnes toisaalla Intiassa työssä olleet 
alkoivat palata kotiseuduilleen. Jopa 30 prosenttia palaajista tuo mukanaan 
koronaviruksen, eikä terveydenhuolto mitenkään kykene vastaamaan tähän 
haasteeseen.

”Jumalan armosta kaikki evankelistamme, työntekijämme ja uskovat ovat turvassa, 
eikä kukaan heistä ole saanut tartuntaa, mutta ulkonaliikkumiskielto on tehnyt heidän 
elämästään vaikeaa. Suurin osa uskovista on köyhiä, ja kotona pysytteleminen ilman työtä 
tekee heidän elämästään vielä vaikeampaa. Virustartuntojen määrä kasvaa Intiassa edelleen 
nopeasti, joten ulkonaliikkumiskielto jatkuu”, Daniel kertoo.

Kashmirissa evankeliumin työtään tekevä Lakshman (kuvassa oikealla) puolestaan 
kirjoittaa: ”Rukoile, että Herra varjelisi meitä ja kaikkia täkäläisiä uskovia. Kohtaamme 
paljon vaikeuksia ja haasteita työtä tehdessämme – jatkamme sitä silti, sillä palvelemamme 
Herra on suurempi kuin kohtaamamme esteet. Elämä on kurjaa ja vaikeaa, militantit ja 
äärimuslimit tarkkailevat meitä. Tästä kaikesta huolimatta, muistathan meitä rukouksissasi, 
että kaikkivaltias Herra käyttäisi minua ja työtovereitani, johtaen monia sieluja Kristukselle.”


