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James Houston kirjoittaa kirjassaan Rukouksen muut-
tava voima: ”Rukouksessa on kyse teologiasta ja etii-
kasta, ajattelemisesta ja tekemisestä; rukousta ohjaa 

vahvasti se mitä me uskomme ja kuinka me käyttäydym-
me.” Uskonnollisessa mutta pinnallisessa kulttuurissamme 
on todellinen tarve tietää mitä kristillinen rukous on. Kris-
tillinen perinne opettaa, että rukous on meidän vastaus-
tamme Jumalan osoittamaan rakkauteen ja ystävyyteen. 
Sören Kiergegaard sanoi: ”Rukous ei muuta Jumalaa, vaan 
se muuttaa häntä, joka rukoilee.” Uskovan tarkoitus on 
olla suolana ja valona tässä maailmassa, siis muutoksen 
aikaansaajana. Kirkkoisien opetus kaksoistuntemuksesta 
eli ”tuntea Jumala on tuntea itsensä”, olisi syytä ottaa uu-
delleen esille. Itsemme tuntemiseen tarvitsemme toisia ja 
siksipä sanonta ”aika on rahaa,” olisi syytä muuttaa sanon-
naksi ”aika on Jumalan lahja vietettäväksi toisten kanssa.”

Rukousta pitää opetella 
Rukousta pidetään vaikeana, koska rukouksesta on monia 
väärinkäsityksiä. Ajatellaan, että rukous kuuluu vain vah-
voille uskoville, rukous on jotain mitä me teemme, rukous 
on tapa, tai rukous on jotain mystistä taikuutta. On syytä 
muistaa, että rukous on yksinkertaisesti tulemista tietoi-
seksi siitä, että Jumalan Pyhä Henki asuu meissä. Paavali 
kirjoittaa Roomalaisille: ”Samoin myös Henki auttaa mei-
dän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä mitä meidän 
pitää rukoileman niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse 
rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksil-
la” (Rm. 8:26). Rukous ei keskity rukoilemiseen vaan Juma-
laan. Rukous on Jeesuksen mielenlaadun ja Hengen etsi-
mistä ja rukousta pitää opetella ja siihen tulee saada apua. 
Opetuslapset pyysivät ”Herra opeta meitä rukoilemaan!” 
Tämä on aiheellinen pyyntö meillekin. Paras opas ja apu ru-
koukseen on Raamattu. Raamatun rikkauksien tutkiminen 
käy käsi kädessä rukouksen kanssa. Psalmit ovat Raama-
tun rukouskirja, vaikka niiden käyttö valistusajan jälkeen 
on dramaattisesti laskenut kristittyjen keskuudessa.

Alkuseurakunta käytti Psalmeja yhteiseen rukoukseen 
tavoitteena rukouskielen oppiminen. Yhteiset aamuruko-
ukset olivat tärkeitä. Dietrich Bonhoeffer kirjoittaa: ”Aamu 

ei kuulu yksilölle, vaan Kolmiyhteiselle Jumalalle, uskovien 
perheelle ja veljeydelle.” Menneisyydessä tehtiin lukema-
ton määrä lauluja, joilla kutsuttiin seurakuntaa yhteen ylis-
tämään aamuvarhain Jumalaa. Miten on tänään? Ovatko 
uskovien kotialttarit aamuisin palamassa vai onko aikamme 
moraalinen laiskuus tehnyt meistä niin kiireisiä, että ei ole 
aamuisin aikaa. Jos ei aamulla niin milloin? Rukouselämää 
harjoitetaan kolmella tasolla; yksilönä ns. kammiorukous, 
perheenä ns. perhealttari ja seurakuntana. Kaikkien näiden 
harjoittaminen on tärkeätä jokaiselle uskovalle. Tavat, ajat 
ja paikat rukoilla vaihtelevat yksilöllisesti. Ei ainoastaan 
Psalmit vaan myös Isä meidän -rukous on laajalti laiminlyöty 
ainakin vapaissa suunnissa. Tarvitsemme soveltamiskel-
poista opetusta kaikkiin rukouselämämme tasoihin. Toisin 
sanoen miten arjen keskellä voi luoda itselleen olosuhteet, 
jotka mahdollistavat Jumalan puheen kuulemisen. Työelä-
mässä kahvitauot, lounastauko, työmatkat ym. tarjoavat 
mahdollisuuksia, jos rukous on meille elinehto eikä vain 
vaihtoehto.

Paaston avulla
Paaston liittäminen rukoukseen on myös jäänyt taka-alalle 
ajassamme. Tämä hengellinen työkalu on syytä ottaa uudel-
leen käyttöön. Paaston avulla saadaan aikaan pysyviä hen-
gellisiä tuloksia. Paasto opettaa myös itsekuria. Itsekuria 
tarvitaan uskovan kilvoituksessa ja rukouksessa. Kuuntele-
misen ja hiljaisuuden elementti rukouselämässä vaatii har-
jaantumista. On syytä korostaa, että puhuja kontrolloi ti-
lanteen. Kuulija alistuu. Rukouselämä on jumalasuhteemme 
eräs testi. Hiljaisuus Jumalan edessä on rukouksen tärkein 
osa, se on oikeaa alistumista ja nöyryyttä. Kuunteleminen 
edeltää puhumista. On elintärkeää, että uskovat kykenevät 
kuulemaan Jumalan puheen. Rukous on kuin käskynjaolla 
olemista; Ylipäällikkö puhuu ja johdettavat kuuntelevat, 
saavat palautetta. Meillä on kaksi korvaa ja yksi suu mutta 
rukouksessa me monesti unohdamme tämän. Rukous on 
yhteyttä, joka ei ole sitä mitä me teemme vaan sitä mitä 
me olemme (tekemisen teologiasta olemisen teologiaan).

Rukous ja paasto ovat työkaluja. Ne eivät ole tärkein 
asia vaan Jumala, joka luo, toimii, vapauttaa, pelastaa, 
tulee lihaksi. Työkaluja kuitenkin tarvitaan; auraa maan-
viljelyksessä, kirjoja oppimisessa, kattiloita keittämisessä 
ja rukousta uskomisessa. 
Siis rukoillaan uskoen, että 
rukous on yhtä tärkeää 
hengelliselle elämälle kuin 
hengittäminen fyysiselle.

Muutoksen voimana rukous!

Aki Miettinen
Hallituksen puheenjohtaja

Pääkirjoitus

Vainotun seurakunnan kenties yksi haastavin ja 
voimakkain esimerkki on voimakas rukouselä-
mä, jonka avulla seurakunta kestää voittavana 
vainoissa. Rukouksen kautta seurakunta kasvaa. 
Rukous antaa voiman antaa anteeksi vainoajil-
le ja jopa rakastaa heitä. Siksi meidänkin on 
oivallettava uudelleen rukouksen merkitys, jos 
haluamme muuttua kohti Kristuksen kaltaisuut-
ta. Tämä muutos on välttämätöntä, jotta uskos-
ta osattomat löytäisivät Kristuksessa toivon ja 
tulevaisuuden. Siksi muutamia ajatuksia rukouk-
sesta.
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Pohjois-Korea on jo vuosien ajan 
ollut kristityille maailman vaa-
rallisin maa. Jumalaksi on koro-

tettu maan johtaja, eikä muita jumalia 
sallita. Kristinuskon harjoittaminen 
Pohjois-Koreassa on ankarasti kiellet-
tyä ja siitä voi seurata joutuminen van-
kileirille tai jopa kuolema. Siitä huoli-
matta arviolta jopa 100 000 kristittyä 
elää maan alla.

Pohjois-Korea käänsi ja painatti 
1970-luvulla Raamatun maassaan, jota 
käytettiin propagandatarkoituksessa 
osoittamaan, että maassa on uskon-
nonvapaus. Koreankielistä Raamattua 
on tavallisen kansalaisen kuitenkin hy-
vin vaikea saada hankittua. Tämä Raa-
mattu on osoittautunut erinomaiseksi 
käännökseksi, jonka takia Marttyyrien 
Ääni painattaa samaista käännöstä il-
mapalloihin.

Maan pohjoisosiin salakuljetetaan 

Raamattuja, mutta maan eteläosiin 
salakuljetus ei ole mahdollista. Ete-
lään tarvitaan erillinen lupa, jotta 
sinne ylipäänsä voi päästä matkusta-
maan. Siitä huolimatta Jumalan Sana 
ylittää rajan ja tavoittaa pohjoiskorea-
laisia, jotka tarvitsevat uskoa ja toivoa 
elämäänsä. Marttyyrien Ääni tekee tii-
vistä yhteistyötä sisarjärjestöjen kans-
sa lähettäessään Raamattuja Pohjois-
Koreaan.

Maailman tärkeintä työtä
Tie kapenee ja mutkistuu. Pysähdym-
me lähellä kumpuilevia vuoria, jossa 
meitä odottaa kaasupulloja täynnä 
oleva kuorma-auto. Pallojen lähettä-
minen on sallittua, mutta silti poliisit 
seuraavat toimintaamme tarkasti. 
Ennen varsinaista työhön ryhtymistä 
painamme päämme rukoukseen. Siu-
naamme jokaisen pallon ja Raamatun 

ja erityisesti jokaisen ihmisen rajan ta-
kana, joka saa Raamatun käsiinsä. 

Sitten aloitamme. Alamme nopeasti 
tyhjentää autoa. Saamme hengitys-
suojaimet kasvoillemme ja hanskat 
käsiimme. Kytkemme laitteet toi-
mintavalmiiksi ja aloitamme pallojen 
täyttämisen. Jokaisessa pallossa on 
25 pientä Raamattua. Kun pallo on 

Rukousta ja Raamattuja 
Pohjois-Koreaan
On kiireinen aamu. Vapaaehtoiset työntekijät ovat pakanneet 
lukuisia pieniä koreankielisiä Raamattuja muovin sisään ja 
valmiiksi ilmapalloihin. Pallot, suojavarusteet ja muut tykö-
tarpeet ovat valmiina autossa. Päivä on mitä loistavin. Tuu-
lensuunta on sopiva eikä sadetta ole luvassa. Viiden hengen 
tiimi on valmiina lähtemään toimittamaan ainutlaatuista 
tehtävää - lähettämään Jumalan Sanaa maailman suljetuim-
paan maahan.

GPS-paikannus raamattupalloille.
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täyttynyt kaasulla, suljemme pallon 
suun ja lähetämme Raamatut rukouk-
sin matkaan. Aivan uskomattoman 
hienolta tuntuu katsella, kun pallo 
nousee ja lähtee tekemään matkaa 
suljettuun maahan. Lopulta se katoaa 
pilviin, mutta voimme seurata pallon 
kulkua GPS-paikantimen avulla.

Välillä tietä pitkin ajaa läheisen ky-
län asukas, joka pysähtyy kummas-
tuneena katselemaan työtämme. 
Miehellä on tupakka kädessään, jota 
hän heiluttelee huolettomasti. Poliisit 
käskevät häntä jatkamaan matkaa. 
Parempi onkin, sillä kaasu on herkästi 
syttyvää.

Kaasuttimet toimivat täydellä te-
holla ja palloja kohoaa ilmaan yksi 
toisensa jälkeen. Välillä pallo puhke-
aa ja Raamatut putoavat päähämme. 
Olemme yltä päältä valkoisessa la-
teksissa. Hengityssuojain on todella 
tarpeellinen. Lopulta viimeinenkin 
pallo on saatettu rukouksin matkaan. 
Saimme lähetettyä 2350 Raamattua 
Pohjois-Koreaan. GPS-paikantimen 
kautta pystymme heti seuraamaan 

pallojen reittiä. Hyvältä näyttää. Siellä 
ne ovat, Pohjois-Korean puolella!

Jumalan Sanaa tarvitaan
Pysähdymme kiittämään Jumalaa ja 
pyydämme Hänen siunaustaan työl-
lemme. Olemme aivan valkoisia, joten 
vielä ennen lähtöämme kaasuauton 
työmies puhdistaa vaatteemme ko-
valla paineilmalla. Mutta jotta emme 
herätä enempää huomiota, alamme 
välittömästi tämän jälkeen pakkaa-
maan tavaroitamme takaisin autoon. 
Kaasuauto alkaa myös tehdä lähtöä, 
samoin poliisit. 

Pakkaamme auton ja huristamme 
pois. Autossa kysyn tulkin kautta 
eräältä mukana olleelta pohjoiskore-
alaiselta, miltä hänestä tuntuu tehdä 
tätä työtä. Mies, joka on paennut 
omasta maastaan ja löytänyt turvan 
Etelä-Koreassa, on käynyt Marttyy-
rien Äänen maanalaisen yliopiston ja 
rakentunut uskossaan siellä. Hän on 
usein vapaaehtoisena lähettämässä 
raamattupalloja. Hän sanoo, ettei voi-
si tehdä tärkeämpää työtä. ”Pohjois-

Koreaan tarvitaan Raamattuja, miten 
kukaan muuten voi löytää Jumalaa. 
Siellä tarvitaan Jumalaa”, hän vakuut-
taa.

Olemme väsyneitä mutta kiitollisia 
siitä, mitä olemme saaneet todistaa. 
Jäämme rukoilemaan tämän tärkeän 
työn puolesta, ja niiden ihmisten puo-
lesta, jotka todella tarvitsevat Elävää 
Sanaa sydämeensä ja elämäänsä sul-
jetussa maassa.

Sari Palomäki

Yhteen palloon mahtuu noin 25 Raamattua.

KIITÄMME JA RUKOILEMME

Kiitos Herra, että mitkään 
esteet ja rajat eivät voi estää 
evankeliumin etenemistä.

Siunaa ja varjele maanlaista 
seurakuntaa Pohjois-Koreassa.

Anna herätys, joka murtaa 
kaikki ihmisten rakentamat 
muurit.

Lahjoitusviite: 
87272 joulukampanja
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Voisitko harkita Raamattujen painamista Iranissa?
”Ahmed” pohti kysymystä tarkoin. Oli kulunut 

vain kaksi vuotta siitä, kun hän oli kääntänyt selkän-
sä islamin tarjoamalle tyhjyydelle ja asettanut uskonsa Jee-
sukseen Kristukseen. Iranin islamilainen hallinto oli antanut 
monia lupauksia, mutta aiheuttanut vain toivottomuutta ja 
vihaa. 

Vuoden sisällä Kristukseen tutustumisesta Ahmed oli al-
kanut kertoa evankeliumia ja perustaa seurakuntia, vaikka 
hän tiesi sen voivan viedä hänet vankilaan. Raamattujen 
painaminen oli vielä vaarallisempaa, mutta Ahmed suostui.

Saatuaan tarvittavat varat painokoneiden hankintaan, 
hän ryhtyi ensimmäiseen toimeksiantoonsa painattaa 100 
Uutta Testamenttia joka viikko. Ahmed jakoi Raamattuja 
mihin niitä pyydettiin eri puolille Irania, tietäen että Juma-
lan Sana oli valo, jota iranilaiset niin kipeästi tarvitsivat.

Ahmed pidätettiin, kun painotyötä oli jatkunut kaksi 
vuotta. Hänen perustamansa 14 seurakuntaa jäivät ilman 
paimenta.

Minkä arvoinen 
Raamattu on?

Tämä nainen sai Raamatun 
Marttyyrien Äänen 

raamatunjakotyön kautta.

Ahmed:

Nepalilaiset lapset saavat Jumalan Sanaa.
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Hinnalla millä tahansa
Ahmedille, Palanille ja Swamille 
Raamattu on vankilan ja pahoin-
pitelyn väärti. Vaikka Raamattu 
on yhä kielletty joissakin maissa 
ja joudumme salakuljettamaan 
Jumalan Sanaa eri tavoilla ja 
muodoissa, toisissa maissa kuten 
Intia, Nigeria ja Kiina Raamattu-
jen painattaminen maan sisällä 
on sallittua. Painosmäärät eivät 
silti riitä vastaamaan kasvavaan 
tarpeeseen. 

Kuullessamme vainotuista vel-
jistämme ja sisaristamme, kuten 
Ahmed, Palani ja Swami, meitä 
haastetaan kysymään itseltäm-
me: ”Minkä arvoinen Raamattu 
on minulle?”

Hän oli ollut kristitty vain muu-
tamia päiviä ennen kuin ryh-
tyi Raamattujen jakoon, joka 

johti lopulta pidätykseen. Nyt, kah-
lehdittuna, ”Palani” istui vankisellis-
sä, jossa lämpötila nousi toisinaan 
lähelle neljääkymmentä astetta. Pa-
lanille vankilaan joutuminen oli silti 
sen arvoista.

Jeesukseen tutustuminen oli mul-
listanut hänen elämänsä. Palani oli ai-
emmin vaellellut kotikylänsä kaduilla 
ollen kiinnostunut vain seuraavasta 
drinkistään. Mutta kun hänen veljen-
sä, laosilainen pastori, kutsui hänet 
kylään ja kertoi hänelle evankeliumin, 
hänen elämänsä muuttui lopullisesti. 
Uskoon tultuaan Palani lakkasi juo-
masta ja alkoi kertoa muille, mitä 
Jeesus oli hänelle tehnyt. Hän alkoi 
myös rukoilla sairaiden puolesta Jee-
suksen nimessä. ”Oli hämmästyttä-

vää nähdä ihmisten parantuvan, kun 
olin rukoillut heidän puolestaan”, 
hän sanoi.

Kotikyläänsä palattuaan hän tapasi 
paikallisen pastorin ja kysyi häneltä, 
miten voisi palvella seurakunnassa. 
”Voisitko saada veljeltäsi Raamattu-
ja?” pastori kysyi. Palani sai Raama-
tut ja alkoi jakaa niitä heti kyläläisille. 
”Tämä [Raamattujen jakaminen ja 
sairaiden puolesta rukoileminen] oli 
täysin uutta minulle”, hän sanoi, ”jo-
ten olin innoissani.”

Kylän johtaja ei pitänyt Palanin uu-
desta kristillisestä uskosta ja työstä, 
joten hän tapasi Palanin ja sanoi, et-
tei hän enää saisi puhua Jumalasta tai 
jakaa Raamattuja. ”Sinä olet huijari ja 
juoppo”, kyläpäällikkö haukkui, lisä-
ten että Palanin ei pitäisi houkutella 
ihmisiä seuraamaan ”ulkomaalaista 
uskontoa”.

Palani ei kuitenkaan lakannut ker-
tomasta hyvää sanomaa ja kolme 
päivää myöhemmin poliisit tulivat 
hänen kotiinsa pidättämään hänet. 
Vankilassa poliisit hakkasivat häntä 
ja vaativat saada tietää, mistä hän oli 
saanut Raamatut. Kolmannessa kuu-
lustelussa he tarjoutuivat vapautta-
maan hänet, jos hän kieltäisi uskonsa 
ja kertoisi missä Raamattuja säilytet-
tiin. Hän kieltäytyi, joten häntä ha-
kattiin entistä ankarammin.

Ylikansoitetussa vankilassa hän 
näki kolmen ihmisen kuolevan näl-
kään ja sairaanhoidon puutteeseen. 

Kahden kuukauden vankeuden 
jälkeen hänet vapautettiin. Nyt Pa-
lani rukoilee saavansa lisää Raama-
tunopetusta ja että Jumala käyttäisi 
häntä valtakuntansa hyväksi – vaikka 
hän tietää, että se voi johtaa toiseen 
pidätykseen.

Palani:

Evankelista seisoi ruuhkaisel-
la intialaisella kadulla Uusine 
Testamentteineen. Pakokaa-

sun, avoviemärien ja mausteiden 
haju täytti ilman. Yksi kerrallaan 
Swami ojensi Uudet Testamentit 
rukoillen, että vastaanottaja tulisi 
tuntemaan niiden sivuilla kerrotun 
Vapahtajan.

Swamin toimet tulivat äkkipy-
sähdykseen, kun paikalle saapui 
Rashtriya Swayamsevak Sanghin 
(RSS) jäseniä, jotka alkoivat kuu-
lustella häntä. RSS on vapaaehtoi-
sista koostuva hindunationalistinen 
järjestö, joka on kytköksissä Intian 
pääministeri Narendra Modin Bha-
ratiya Janata -puolueeseen (BJP).

Kuulustelu kääntyi nopeasti pa-
hoinpitelyksi. RSS:n jäsenet löivät 
Swamia toistuvasti päähän ja sel-
kään. Sen jälkeen he raahasivat 
hänet poliisiasemalle, jossa he teki-
vät hänestä rikosilmoituksen. Hän-
tä pidettiin kuulusteltavana iltaan 

saakka, jolloin poliisit sallivat hänen 
palata kotiin. Kotiin päästyään hän 
menetti tajuntansa ja hänet kiidä-
tettiin sairaalaan, jossa hän vajosi 
koomaan. Muutamaa päivää myö-
hemmin hän sai halvauksen, jonka 
seurauksena toinen puoli hänen ke-
hostaan halvaantui.

Swami:

Evankelista Swami sairaalassa. 
Kuva: Morning Star News

”En uskoisi Raamattuun, 
jos se ei olisi salakuljettamisen 

arvoinen – kaikkialle ja 
suurimmallakin riskillä. 

Tai jos sen vuoksi ei maksaisi 
vaivaa istua kymmenen päivää 
ja yötä yksin kylmässä voidak-
seen lukea sen ihania sivuja.”

– Richard Wurmbrand
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Pohjois-Koreaan
Raamattuja 

Tavoite 40 000 Raamattua vuodessa

Yksi Raamattu Pohjois-Koreaan 6,40 €

Joulukampanja



Elämme maailmanaikaa, jossa räjähdyspesäkkeitä on puolella, jos toisella. 
Maailman johtajat mittelöivät voimiaan ja vaikutusvaltaansa. 

Asevarustelua lisätään ja pelon ilmapiiri vallitsee.

Kaiken keskellä pieni ihminen voi vaikuttaa mitättömältä. 
Jumalalle ei kuitenkaan kukaan ole pieni ja mitätön. Jeesus itse syntyi vaatimatto-

maan seimeen eläinten ympäröimänä ja eli puusepän poikana. Hän riisuutui vallas-
taan ja voimastaan ja suostui ristinkuolemaan, jotta jokaisella ihmisellä olisi pääsy 

Jumalan eteen. Tämä on todellisuutta tänäkin päivänä.

Tätä sanomaa haluamme viestittää myös sinne, missä sitä ei vielä ole kuultu. 
Haluamme seistä pohjoiskorealaisten sisartemme ja veljiemme rinnalla rukouksin 

ja kätten töin. Haluamme kohdata heidät rukouksen sillalla. Sitä eivät minkäänlaiset 
piikkilangat ja teräsmuurit voi estää. Vaikka emme voi antaa kädestä käteen heille 

Raamattua, voimme lähettää sen rukoillen vuorten yli ja uskoa, että Herra johdattaa 
Raamatut juuri oikeille henkilöille.

Työ on haasteellista ja vaatii paljon voimavaroja. 
Raamattupallolähetykset ovat myös täysin riippuvaisia sääolosuhteista. 

Poliittinen tilanne Pohjois-Korean ympärillä on tulenarka, mutta se haastaa meitä toi-
mimaan ja rukoilemaan maan asukkaiden puolesta. Tämä työmuoto on Herran, ei ih-
misten. Herra itse valvoo sanaansa toteuttaakseen sen. Tule kanssamme rukoilemaan 

Pohjois-Korean puolesta ja tukemaan joulukampanjaamme!

Tilisiirto FI08 5789 2320 0566 01 
Lahjoitusviite 87272 joulukampanja

Joulukampanja
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Suomen Marttyyrien Ääni on tu-
kenut erityisesti kylän kristillistä 
koulua. Uuden sukupolven tu-

keminen ja kouluttaminen ovat anta-
neet toivoa koko kyläyhteisölle. Kou-
lutoiminnan jatkuvuuden kanssa on 
välillä jouduttu kamppailemaan. Nyt 
epävarmuus on väistymässä ja viimei-
sen vuosineljänneksen aikana kouluun 
on tullut melkoinen määrä uusia oppi-
laita. Tämä tarkoittaa sitä, että myös 
opettajia on tarvinnut palkata lisää. 
Kristillisen koulun olemassaolo vahvis-
taa niin perheitä kuin koko kristittyjen 
kyläyhteisöä.

Kouluruokailu on tärkeää
Jokainen oppilas saa yhden laaduk-
kaan aterian päivässä, mikä vahvistaa 
koulumotivaatiota. Ateria on monille 
päivän ainut lämmin ateria. Rehtori 
iloitsee parantuneista opintosuori-
tuksista. Hän iloitsee myös siitä, että 

henkilökunta on lisääntynyt. Rehtori 
opetti aikaisemmin itse kaikkia kuutta 
koululuokkaa. Nyt koulussa on use-
ampia opettajia, mikä helpottaa reh-

torin taakkaa. Koulussa on nykyisin 
myös keittiöhenkilökuntaa, toimiva 
atk-luokka ja lapset ovat saaneet kou-
lupuvut. 

”Mikään ei ole ollut ennallaan sen 
jälkeen, kun tätä koulua alettiin tu-
kea. On mahtavaa opettaa terveitä, 
välkkyjä, innokkaita oppilaita päivit-
täin”, rehtori kuvailee. Lapsissa on 
tapahtunut konkreettinen muutos, he 
opiskelevat innokkaammin ja pystyvät 
keskittymään paremmin. Myös kou-
lulaisten määrän lisääntyminen antaa 

Järkyttävä verilöyly pysäytti Dogo Nahawan kylän 7.3.2010. 
Massamurhassa kuoli yli 500 ihmistä, joista suurin osa oli 
kristittyjä, ja tapahtuma jätti valtavan surun ja toivottomuu-
den seudulle. Jumala voi kuitenkin luoda tuhkastakin uutta 
ja veljien ja sisarten rakkauden osoitukset ovat auttaneet 
kylää pääsemään jälleen jaloilleen. 

Dogo Nahawan ihme

Uusista koulupuvuista iloitaan.
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KIITÄMME JA RUKOILEMME

Kiitos Herra, että Dogo Naha-
wan kylässä on herännyt toivo 
tulevaisuuteen.

Siunaa kylän kristillistä koulua 
sekä meneillään olevat ja suun-
nitellut rakennushankkeet.

Siunaa ja varjele kylän lapsia ja 
johdata heidän tulevaisuuden 
suunnitelmansa.

Lahjoitusviite: 87120

toivoa tulevaisuuteen Dogo Nahawan 
kylässä.

Ennen koulussa ei ollut käytössä kir-
joja eikä muutakaan oppimateriaalia. 
Siihenkin on tullut muutos. ”Opiskelu 
on paljon helpompaa, kun meillä on 
käytössä kirjat, vihkot ja kynät. Kou-
lunkäynti ei ole enää leikkiä, vaan op-
pilaat ovat alkaneet toden teolla opis-
kella”, iloitsee rehtori.

Keittiö ja wc-tilat valmistuvat
Tammikuun lehdessämme kerroimme 
koulun tarpeista. Eräs suurimmista 
tarpeista on ollut toimivat wc- ja keit-
tiötilat. Aiemmin koulussa ei ole ollut 
käymälöitä, mutta nyt koulun yhtey-
teen ollaan rakentamassa asianmukai-
set wc-tilat: kaksi vessaa tytöille, kaksi 
pojille, yksi henkilökuntaan kuuluville 
naisille ja yksi miehille. Tätä ennen 
tarpeilla on jouduttu käymään pen-
saikoissa. Käymälöiden valmistumista 
odotetaan innokkaasti. Jopa kylänjoh-
taja on vieraillut koulussa seuraamas-
sa rakennustöitä. Projektin kerrotaan 
olevan ensimmäinen laatuaan alueel-
la.

Liioin keittiötä ei ole ollut ja ruoka 
on jouduttu valmistamaan ulkona. 
Etenkin sadekaudella se on ollut suuri 
ongelma. Nyt keittiön rakentaminen 
on alkanut. Jatkossa ruoka valmiste-
taan kunnollisessa keittiössä, josta 

lapset tulevat itse noutamaan annok-
sensa. Tämä parantaa myös ruokailun 
hygieenisyyttä, kun ruokia ei enää 
tarvitse annostella koululuokissa. Sa-
teiden vuoksi rakentaminen on välillä 
ollut pysähdyksissä, joten muistetaan 
rukouksin, että projekti saataisiin on-
nistuneesti päätökseen.

Iloiset oppilaat
12-vuotias Matthew on viidennen luo-
kan oppilas, joka haluaa tulla isona 
pilotiksi. Matthew kertoo, että on hie-
noa, kun koulussa saa nyt ruokaa, sillä 
tyhjällä vatsalla opiskelu ei ole haus-
kaa. Monet oppilaat haluavat opiskel-
la opettajiksi tai sairaanhoitajiksi. On 
suurenmoista kuulla, että useat lapset 
valitsevat suosikikseen ammatteja, 
joissa autetaan ihmisiä. Heitä itseään 
on autettu, joten myös he haluavat 
nyt auttaa. 

Rukoushaasteena on lasten jatko-
kouluttautuminen. Vain kuusi ensim-
mäistä luokkaa on mahdollista käydä 
Dogo Nahawan kristillisessä koulussa, 
mutta sen jälkeen tilanne on avoin. 
Erityisesti köyhien maanviljelijäper-
heiden lasten tilanne on vaikea. Haas-
teena on myös koulurakennuksen 
kunnostaminen. Joidenkin luokkien 
ikkunat ja ovet ovat huonossa kunnos-
sa. Varsinkin sateella tilanne on tukala, 
kun vettä sataa sisään. 

Haasteista huolimatta Dogo Na-
hawassa iloitaan. Kyläläiset kiittävät 
työmme tukijoita, joiden ansiosta 
uudet rakennusprojektit ovat olleet 
mahdollisia aloittaa.

Marttyyrien Ääni ry

Täydellä vatsalla jaksaa opiskella.

Lapset ovat kiitollisia suomalaisten tuesta.
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Uutisia maailmalta

Messiaanisen seurakunnan häirintä jatkuu Israelissa

Israelissa Negevin ja Juudean au-
tiomaiden rajalla sijaitsevan Aradin 
kaupungin messiaaninen seurakun-

ta on jälleen joutunut äärijuutalaisten 
häirinnän kohteeksi. Elokuun lopulla 
he olivat koolla, kun 20-30 äärijuuta-
laisen Gur Hassidim -ryhmän jäsentä 
kokoontui osoittamaan mieltään 
kiroillen ja huudellen. Sen jälkeen 
Arutz 7 -televisiokanavalla esitet-
tiin tapahtuneesta liioiteltu ja pro-
vosoiva uutinen. Myöhemmin Israel 
Today -kanavan toimittajat ottivat 
seurakuntaan yhteyttä ja julkaisivat 
oikaistun version tapahtumista. Uu-
tisessa painotettiin, että messiaani-

set uskovat rukoilivat mielenosoit-
tajien puolesta.

Viime aikoina Gur Hassidimit ovat 
pyrkineet vaikuttamaan Aradissa 
aggressiivisesti. He ovat pystyttä-

neet kylttejä ja ilmoituksia, joilla he 
hyökkäävät kaupungin pormesta-
ria ja kaupunkilaisia vastaan heidän 
pukeutumisensa ja ruokatapojensa 
vuoksi. Hasdey Yeshua -seurakun-
nan pastori pyytää rukoilemaan: 
”Rukoilkaa kaupunkimme rauhan 
puolesta, sekä pormestarin puo-
lesta. Rukoilkaa myös Aradin mes-
siaanisen yhteisön puolesta tässä 
hengellisesti pimeässä hetkessä, 
jotta voisimme loistaa Yeshuan rak-
kautta sekä maallisille että äärijuu-
talaisille.”

Lähde: Middle East Concern

Palavat sydämet -kirja – uhka Venäjän turvallisuudelle?

Marttyyrien Äänen kustanta-
ma Palavat sydämet -kirja 
on lisätty Venäjällä kiellet-

tyjen julkaisujen luetteloon.
Luettelossa, jossa on oikeuden 

”ekstremistisiksi” toteamia ja siten 
Venäjällä kiellettyjä julkaisuja, on nyt 
yli 4200 nimikettä. Suuri osa niistä 
on äärioikeistolaisia tai islamistisia 
kirjoja, joiden sisältö on väkivaltaista 
ja/tai rasistista, mutta vuoden 2002 
ekstremismiä torjuvan lain löyhä tul-
kinta tarkoittaa, että myös kirja, joka 
ei yllytä väkivaltaan tai mihinkään 
ihmisoikeusloukkauksiin, voidaan 
kieltää.

Venäjän korkein oikeus määritteli 
kesäkuussa 2011 ekstremismin ole-
van ”lausuntoja, jotka oikeuttavat 
tarvetta kansanmurhalle, alistamisel-
le, karkottamiselle, väkivallalle kan-
saa, rotua tai uskontoa kohtaan”. Sa-
malla korkein oikeus täsmensi, että 
”uskonnon tai uskontoon kuuluvien 
tapojen kritisoimista ei tule pitää 
ekstremisminä”.

Mikä tahansa Venäjän oikeuslai-
tos voi julistaa julkaisun (esim. kirja, 

lehtinen, laulu, iskulause, video, in-
ternetsivu) ekstremistiseksi. Sen jäl-
keen oikeusministeriön tulee lisätä 
se Kansalliselle listalle. Kieltolistalle 
lisätyn teoksen hallussapidosta tulee 
tämän jälkeen rangaistavaa.

Tämä kohtalo on nyt koittanut “Pa-
lavat sydämet” -kirjalle. Asiantun-
tija-analyysissä todettiin, että kirja 

sisältää ”lingvistisiä ja psykologisia 
merkkejä yllytyksestä uskontojen vä-
liseen vihollisuuteen ja vihaan”. Ana-
lyysissä ei kerrottu tarkemmin mitkä 
kohdat kirjasta olivat sellaisia. Lisäksi 
tuomiossa sanotaan, että ekstremis-
tisen ideologian torjuminen on tär-
kein keino kansallisen turvallisuuden 
takaamiseksi. 

”Palavat sydämet” -kirjan ovat kir-
joittaneet Steve ja Ginny Cleary ja 
sen esipuheen Gracia Burnham. Ve-
näjäksi kirja julkaistiin vuonna 2015. 
Kirja perustuu kirjoittajien tekemiin 
haastatteluihin, joissa kahdeksan 
uskonsa tähden vainottua kristittyä 
naista kertovat kokemuksistaan eri 
maissa: Indonesiassa, Bhutanissa, 
Neuvostoliitossa, kommunistisessa 
Romaniassa, Pakistanissa/Iranissa, 
Kiinassa, Intiassa ja Vietnamissa.

Suomeksi ”Palavat sydämet” jul-
kaistiin ensimmäisen kerran vuonna 
2007. Kirjaa voi yhä tilata 11 euron 
kappalehintaan toimistoltamme 
info(a)vomfinland.fi tai 040 5522 309.

Lähde: Forum 18, Marttyyrien Ääni
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Uutisia maailmalta

Iranin uskovien salainen kastematka

On perjantai-ilta Iranissa, ja 
20 iranilaista valmistautuu 
salaiselle matkalle. Heidän 

matkansa tarkoitus? Matkustaa toi-
seen maahan kasteelle ja palata sen 
jälkeen takaisin Iraniin. Matkavalmis-
telut ovat kestäneet kuukausia ja se 
on täynnä vaaroja.

Nämä 20 iranilaista ovat hylänneet 
islamin ja kääntyneet kristinuskoon. 
Suurin osa heistä on jo maksanut hin-
taa päätöksestään.

53-vuotias ”Fariborz” odotti tätä 
hetkeä kymmenen vuotta. ”Otin Kris-
tuksen vastaan, kun olin 43-vuotias”, 
hän kertoo. ”Minulla ei ollut mitään 
mahdollisuutta käydä kasteella Ira-
nissa. Nyt uskoni on täydellinen.”

”Afarin” auttoi matkajärjestelyis-
sä. ”Heti jos Iranin viranomaiset 
saavat tietää jonkun vaihtaneen us-
kontoaan, he tekevät kaikkensa es-
tääkseen häntä kertomasta uudesta 
uskostaan muille”, hän kertoo. ”Vi-
ranomaiset pelottelevat kristittyjä, 
vangitsevat heitä, irtisanovat töistä, 
erottavat koulusta ja käyttävät mo-
nia muita keinoja – kaikki tämä vain 
estääkseen heitä evankelioimasta.”

”Iranissa, jos viranomaisille paljas-
tuu, että olet käynyt kasteella, sinut 
vangitaan automaattisesti”, sanoo 
”Paul”, usein Iranissa vieraileva yh-
dysvaltalainen. ”Joten he mieluum-
min käyvät kasteella Iranin ulkopuo-
lella.”

Kastetilaisuutta varten on vuokrat-
tu uima-allas, johon he yksi kerrallaan 
astuvat.

Kokonaisia perheitä kastettiin. 
“Tämä tuntuu hyvältä”, sanoo ”Ma-
jid”, jonka isä, äiti ja sisar kävivät 
myös kasteella. ”Olen hyvin onnelli-
nen. Koko perheeni on onnellinen”, 
hän julistaa.

”Elahe” oli harras muslimi, mutta 
kertoo Koraanin tarjonneen hänelle 
enemmän kysymyksiä kuin vasta-
uksia. ”Tämä oli minulle oikea hetki 

käydä kasteella”, Elahe sanoo. ”Tie-
dän Jumalan käyttäneen kuluneet 11 
vuotta kasvattaakseen uskoani, jotta 
kestän vaikeat ajat.”

Vuonna 2006 Mohabat TV:stä tuli 
ensimmäinen farsinkielinen kristilli-
nen tv-kanava, joka lähetti ohjelmaa 
ympäri vuorokauden. Suurin osa nyt 
kastetuista tuli uskoon Mohabat 
TV:n kautta. ”Viimeisen vuoden ai-
kana noin 16 miljoonaa iranilaista on 
katsonut yhden tai useampia ohjel-
miamme. Käytännössä se tarkoittaa 
noin 20 prosenttia Iranin väestöstä, 
joka on käsittämätön määrä,” kertoo 
iranilaissyntyinen Mike Ansari, Moha-
bat TV:n operatiivinen johtaja.

”Koska emme tunteneet muita us-
kovia tai tienneet kotiseurakunnista, 
ei ollut ketään auttamassa meitä kas-
vamaan uskossamme. Kasvoimme ja 
vahvistuimme uskossamme ainoastaan 
Mohabat TV:tä katsomalla ja Pyhän 
Hengen ohjauksella”, kertoo Elahe.

Edward Hovsepian pitää tätä ih-
meenä. ”Olemme vuosia rukoilleet, 
että iranilaiset uskoisivat Jeesukseen 
ja kävisivät kasteella. Nyt tämä unel-
ma muuttuu todeksi.” Hänen veljen-

sä, Haik Hovsepian, helluntaiseura-
kunnan pastori, murhattiin Iranissa 
uskonsa tähden vuonna 1994. ”Vi-
ranomaiset pelkäävät kristinuskoa. 
Mutta vaikka he yrittävät kuinka, he 
eivät voi estää kristinuskon leviämis-
tä. Viranomaiset vainoavat heitä, toi-
voen torjuvansa kristinuskon leviämi-
sen, mutta tulos on päinvastainen”, 
Edward kertoo.

Muutaman päivän yhdessäolon, 
opetuksen ja rohkaisun jälkeen us-
kovien ryhmä palaa Iraniin vahvistu-
neina ja sitoutuneina kertomaan Kris-
tuksen rakkaudesta maanmiehilleen. 
Jokainen heistä sai uuden farsinkie-
lisen Raamatun, kristillisiä kirjoja ja 
muuta materiaalia. 

Hovsepian kehottaa kristittyjä 
muistamaan Iranin kristittyjä, kun he 
kertovat evankeliumia Iranissa. ”Ru-
koilkaa vainottujen puolesta, että 
Jumalan armosta he vahvistuisivat 
ja kestäisivät koettelemusten päivät 
niin, että Jumalan työ saisi jatkua”, 
Hovsepian pyytää.

Lähteet: CBN (myös kuva),
Mohabat TV,

Mission Network News

Marttyrien_aani_5_2017.indd   13 10/19/2017   9:27:04 AM



14 Marttyyrien Ääni 5/2017

Kenttäkuulumisia

Marttyyrien Äänen tiimi on 
vieraillut useilla paikka-
kunnilla tänäkin syksynä. 
Seurakunnat ovat ottaneet 
lämpimästi vastaan laulavan 
ja julistavan tiimin ja vaino-
tut kristityt eri puolilla maa-
ilmaa ovat saaneet uusia 
esirukoilijoita ja tukijoita. 
Vesa Jääskeläinen kertoo 
Itä-Suomeen ja Satakuntaan 
suuntautuneista seurakun-
tavierailuista.

Suonenjoella kuulijat keskittyivät sanoman sisältöön.

Syyskuussa vierailin yhdessä Ju-
hani Huotarin kanssa kuudessa 
seurakunnassa Itä-Suomessa: 

Pieksämäellä, Juvalla, Suonenjoella, 
Pielavedellä, Kaavilla ja Siilinjärvel-
lä. Vastaanotto oli sydämellinen ja 
seurakuntien kokoustilaisuuksissa il-
mapiiri oli avoin ja lämminhenkinen. 
Puheissamme korostimme rukouksen 
ja yhteistyön merkitystä, mikä onkin 
äärettömän tärkeää. Saimme uusia 
esirukoilijoita, työmme taloudellisia 
tukijoita ja lehteämme tilattiin innol-
la. Kiitos Herralle ja myös teille Savon 
seurakunnat ja uskolliset työmme tu-
kijat! Edelleen työ jatkuu niin kauan 
kuin päivä on.

Marttyyrien Ääni sai tilaisuuden 
vierailla myös Satakunnassa. Yhdes-
sä Aki Miettisen kanssa kerroimme 
kärsivän ja vainotun seurakunnan 
haasteista, jaoimme Jumalan Sanaa ja 
kaiutimme ”tulisia” lauluja. Vierailu-
kohteenamme olivat Merikarvia, Po-
markku ja Honkajoki. Lisäksi vierailim-
me Jämijärven Mertiörannassa, jossa 
baptistilähetyksen leirillä oli yli sata 
nuorta koolla opiskelemassa Raamat-
tua. He kuuntelivat Akin selkeän ja 
innostavan raamattutunnin lähetys-
työn, seurakunnan ja Pyhän Hengen 
merkityksestä. 

Myös Satakunnan kierros oli hyvin 
siunattu. Kokouksissa koettiin Pyhän 
Hengen läsnäoloa ja vaikutusta. Julis-

tajina koimme uudistuvamme mielel-
tämme ja hengeltämme. Oli ilo tavata 
monia jo menneen sukupolven aikana 
uskoon tulleita, jolloin Satakunnassa 
oli voimakas hengellinen herätys. Kii-
tos Merikarvian, Pomarkun ja Honka-
joen seurakunnille, Baptistilähetykselle 
ja ennen kaikkea Herrallemme Jeesuk-
selle! 

Kiitollisin mielin ja iloiten palasimme 

niin Itä-Suomesta kuin Satakunnasta-
kin. Kaikesta kuuluu kunnia ja kiitos 
Herralle Jeesukselle. Rakkaat lukijam-
me ja työmme tukijat, rukousalttarilla 
tapaamme. ”Ora et labora” eli rukoil-
len ja työtä tehden uskollisesti Her-
ramme tuloon asti!

Seurakuntavierailut ovat työmme 
syvintä sydäntä. Jos haluat Marttyy-
rien Äänen tiimin vierailemaan seu-
rakuntaanne, niin ota yhteyttä toi-
mistomme p. 040 5522 309 tai info@
vomfinland.fi.

Vesa Jääskeläinen
evankelista ja Marttyyrien Äänen 

hallituksen jäsen

KIITÄMME JA RUKOILEMME

Kiitos Herra seurakunnista, 
jotka ovat saaneet sydämel-
leen vainotut kristityt.

Siunaa tiimimme seurakunta-
vierailut eri puolille Suomea.

Rukoilemme uusien ovien 
avautumista tässäkin työmuo-
dossa.

Lahjoitusviite: 87133

Kokousväkeä koolla Pomarkussa.

Mertiörannan toimintakeskus 
täyttyi innokkaista nuorista.
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Kolmen sukupolven usko
Olemme ottaneet uusintapai-
noksen ajankohtaisesta Pohjois-
Koreaa käsittelevästä kirjasta.

Hinta 7 € + postikulut
Tilaukset: 

tilaukset@vomfinland.fi 
tai 040 5522 309

Blogi: Tuhansien ristien maa

Tuolla vuoren rinteellä seisoo 
iso, vähintään 7 metriä korkea 
pimeänaikaan valaistu risti. Ja 

tuolla toinen samanlainen… ja tuolla 
kolmas ja taas tuolla…

Täällä ristejä tuntuu olevan paljon 
enemmän kuin koko Suomessa yh-
teensä. Lähes jokaisella parvekkeella 
on parvekkeen kaiteeseen kiinnitetty-
nä kookas risti. Joillakin parvekkeilla 
tuo risti on iso, yli metrin korkuinen ja 
valaistu. Myös lukuisien talojen katoil-
la ja seinillä näkyy risti. Oppaamme ja 
tulkkimme kertoo meille, että harva 
rakennuksista on kuitenkaan kirkko 
vaan ne ovat yksityisten ihmisten ja 
perheiden koteja. Monet risteistä 
näyttävät olevan hyvinkin vanhoja. 

Maassa on vuosisatainen perinne 
rajata ja määrittää kristittyjen hallit-
semat alueet ristein. Muussa tapa-
uksessa muslimit valloittavat näitä 
alueita kristityiltä omiksi viljelys- ja 
karjankasvatusmaikseen.

Olo lukuisten ristien keskellä tu-
lee varsin nöyräksi. Me suomalaiset 
useasti kutsumme itseämme kristi-
tyksi kansaksi. Tuntuu kuitenkin, että 
kristillisyytemme ei näy lähellä eikä 
kaukana, vaikka ympärillämme ei 
ole uskontomme vastaista vihamie-
listä väkeä. Tai ehkäpä juuri sen ta-
kia kristillisyytemme ei ole näkyvää. 
Me emme elä vainottuina uskomme 

tähden, vaikka tämän päivän yhteis-
kunnassa kristillisyys tuntuu olevan 
outoa tai hulluutta. Ehkä meistä on 
tullut niin mukavuudenhaluisia, et-
temme viitsi näyttää kristillisyyttäm-
me, ettemme joutuisi vainotuiksi. 
Emme ota ristiämme ja kanna sitä. 

Täällä kristillisyys on osa jokapäi-
väistä elämää ja puhetta. Kaikkien ih-
misten puheesta kuulen tuon nöyrän 
mutta rehellisen kommentin ”Jos se 
on Herran tahto” tai ”Tapaamme, jos 
Luoja suo”.

Niiniven laakson alkupäässä, pai-
kalliset assyrialaiset kristityt kerään-
tyvät yhteen lähes jokaisena iltana. 
He viettävät yhdessä aikaa puistikos-
sa, jonka reunalla on pieni kahvila, 
minne on tuotu suunnaton määrä 
muovisia puutarhapöytiä ja -tuoleja. 
On hienoa nähdä kuinka täällä, vai-
nottujen kristittyjen elinalueella, kris-
tityt perheet kokoontuvat yhteen 

julkisesti tietäen, että kristittyjä vai-
noavat ihmiset kulkevat ympärillä 
kuin kiljuva jalopeura mielien kenet 
voisi syödä.

Tuntuu häkellyttävältä puhua tu-
hansien ristien maasta. Olen näitä 
pohtiessani Irakissa. Tarkemmin sa-
noen Pohjois-Irakissa, Kurdistanin 
alueella, jolla vielä muutama kuukau-
si sitten Isis-terroristijärjestö mellas-
ti. Noin 50 km päässä sijaitsee Mosul 
ja Isisin kalifaatin suurtukikohtaan Tal 
Afariin on matkaa noin 60 kilometriä. 
Kiitos Jumalalle nuo kauhun ajat al-
kavat kuitenkin olla jo ohi! 

Ihmiset jotka elivät ja kärsivät Isi-
sin kauhujen keskellä, ovat kuitenkin 
edelleen täällä ja tarvitsevat apuam-
me ja tukeamme. Tästä kerromme 
enemmän seuraavassa, joulukuussa 
ilmestyvässä lehdessämme.

Pertti Jyrinoja
Yhdistyksen jäsen ja IT-tukihenkilö

Kun sinulla on 
Pivo-sovellus, 

voit lähettää lahjasi 
helposti numerolla.

MARTTYYRIEN ÄÄNI

LAHJOITA PIVOLLA
050 357 1185
Rahankeräyslupa POL-2014-12198
www.marttyyrienaani.fi
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HE PAKENEVAT
HENKENSÄ EDESTÄ

Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi,
lahjoita puhelimella: 0600 13001

Puhelun hinta: 20,28 € + pvm

Radio Dei
Marttyyrien ääni joka 
kuun toinen ja viimeinen 
lauantai klo 15

Aikamme marttyyrit joka kuun ensimmäi-
nen ja kolmas lauantai klo 15

    
Marttyyrien ääni -ohjelma 
pe 27.10.2017 klo 21:15
pe 10.11.2017 klo 21:15
pe 24.11.2017 klo 21:15
pe 08.12.2017 klo 21:15
pe 22.12.2017 klo 21:15
Toistot seuraavan päivänä (lauantaina) klo 
13:15 ja seuraavan viikon tiistaina klo 22:30.
Löydät ohjelmat myös arkistosta
tv7.fi / Ohjelma-arkisto / Marttyyrien ääni

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

Kiitos avustasi vainotuille!
Marttyyrien Ääni ry     I     marttyyrienaani.fi

puh. 040 5522 309

Katso TV7

AUTAMME YHDESSÄ VAINOTTUJA

Sinä autat:
- Rukous
- Lahjoittaminen
- Kirjoittaminen 
vangeille
- Tiedon jakaminen
- Vetoomukset

Me autamme:
- Vainottujen tuki
- Rohkaisu
- Tiedotus
- Opetus
- Raamattutyö

International
Christian
Association

Juhani Huotari
Puh. 045 122 7416
juhani.huotari@vomfinland.fi

Aki Miettinen                    
Puh. 050 321 1662  
aki.miettinen@vomfinland.fi

Vesa Jääskeläinen
Puh. 0400 700 734
vesa.jaaskelainen@vomfinland.fi

Petri Nuotio
Puh. 044 040 6777
petri.nuotio@vomfinland.fi

facebook.com/marttyyrienaani

Marraskuu – Joulukuu 2017 tilaisuudet:
PETRI NUOTIO:
TO 02.11.  klo 14:00 Kokemäen kirkko
SU 05.11. klo 11:00 Alavuden vapaaseurakunta
SU 05.11. klo 17:00 Kauhajoen baptistiseurakunta
MA 06.11. klo 19:00 Jalasjärven vapaaseurakunta
KE 08.11. klo 18:00 Hyvinkään helluntaiseurakunta
TO 09.11. klo 18:00 Ojakkalan vapaaseurakunta
PE 10.11. klo 18:00 Lohjan vapaaseurakunta
TI 14.11. klo 18:30 Virkkalan baptistilähetys
SU 19.11. klo 11:00 Sievin helluntaiseurakunta
SU 19.11. klo 16.00 Ylivieskan vapaaseurakunta
KE 22.11. klo 19:00 Haapajärven helluntaiseurakunta
LA 25.11. klo 18:00 Kalajoen vapaaseurakunta
SU 26.11. klo 11:00 Ullavan helluntaiseurakunta

JUHANI HUOTARI:
SU 19.11. klo 10.00 Mäntän kirkko. Huotari saarnaa
   jumalanpalveluksessa ja messun jälkeen tilaisuus 
   seurakuntatalolla (Kirkkokatu 6).
   Mukana Sari Palomäki.
SU 10.12. klo 16:00 Länsi-Päijänteen seurakunta, Jyväskylä
TO 28.12.  Kalajoen Kristillinen opisto, perheleiri.
   Musiikista vastaa Petri Nuotio.

AKI MIETTINEN:
SU 26.11. klo 11:00 Lohjan helluntaiseurakunta.
   Mukana Pertti Jyrinoja.

Katso lisää tapahtumia nettisivuiltamme: marttyyrienaani.fi/tapahtumat
Kutsu puhujamme vierailemaan seurakunnassasi. Ota yhteyttä!

KANSAINVÄLINEN RUKOUSPÄIVÄ      2017 
VAINOTUN SEURAKUNNAN PUOLESTA

Pyhän Sydämen kappeli, 
Kirstinkatu 1, Helsinki
SUNNUNTAI 5.11. KLO 18
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