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Älkää peljätkö!
Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää peljätkö; sillä
katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on
tuleva kaikelle kansalle.” Luukas 2:10

T

eimme perheenä vuosia lähetystyötä latinalaisessa Amerikassa, Boliviassa. Jouluaatto oli koko
perheellemme tärkeä päivä. Silloin yhdessä lasten kanssa autoimme köyhien perheiden ja kadun lapsia
saamaan jouluaterian ja oman lahjan. Lautaset täytettiin
kukkuralleen hyvää jouluruokaa. Miten nopeasti nälkäiset
lapset söivätkään aterian, lopuksi jopa nuollen lautasen.
Jokainen murunen oli saatava nälästä huutavaan vatsaan,
olihan tämä jouluateria monelle koko viikon ainut ravitseva
ruoka-annos. Miten heidät silmänsä suurenivatkaan, kun
ojensimme heille oman lahjapaketin. Osa heistä ei ollut
koskaan aikaisemmin saanut joululahjaa. Likaiset pikkukädet avasivat varovaisesti paketin auki. Sitten painettiin
rintaa vasten omaa nukkea tai leikkiautoa. Vieläkin muistan
heidän onnellisen katseensa ja kyynel tulee silmääni, kun
muistelen noita Bolivian jouluja.

Pidätettyjen kristittyjen joulu?

Me hiljennymme viettämään joulua pysähtyen maailman parhaimman ilosanoman äärelle, sen, että meille
syntyi Vapahtaja Kristus Herra. Samaan aikaan lukuisa
joukko Jeesuksen seuraajia seisoo ja nukkuu vuoroissa
ylitäysissä pidätyskeskuksissa Bangkokissa, Thaimaassa.
Heitä pidetään rikollisina, koska he ovat olleet yli turistiviisumiajan pakolaisina omasta maastaan, jossa heidän
henkeään uhataan Jeesuksen seuraamisen tähden. Joululahjaksi he saavat kulkutauteja ja masennusta, monen
vatsan huutaessa ravitsevaa ateriaa. Sydämeni särkyy,
kun ajattelen heidän kohtaloaan. Osa heistä saatetaan
palauttaa tänä jouluna takaisin kotimaahansa Pakistaniin,
jossa heitä saattaa odottaa murhaajien joukko. Hannu
Lahtinen ja Sabih Ul Masih kertovat heistä lisää tässä lehdessä.

Trauman keskelle ilosanomaa

Irakin hirvittävän sodan keskeltä selviytyneet naiset eivät
ole kokeneet elämänsä olevan minkään arvoista. He tarvitsevat ilosanomaa Hänestä, joka syntyi vaatimattoman
tallin seimeen ja antoi henkensä hukkuvan maailman puolesta, nousten kolmantena päivänä kuolleista. He tarvitsevat toivon sanomaa Hänestä, joka astui ylös Taivaaseen ja
lähetti Pyhän Henkensä maan päälle. Hänestä, joka on luvannut tulla takaisin ja viedä omansa pois todelliseen juhlaan, joka voittaa parhaimmankin joulun täällä maan päällä.
Aki Miettinen, Pertti Jyrinoja ja Ritva Huusko kirjoittavat
heidän kohtalostaan.
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Pääkirjoitus
Rauhansopimus kymmenien vuosien jälkeen

Kolumbiassa tänä jouluna voidaan iloita rauhansopimuksesta yli 50 vuoden sisällissodan jälkeen. Sota on niittänyt
tuhoaan ja yli 220 tuhatta ihmistä on menettänyt henkensä
sen kourissa. Yli 5 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kotoaan ja asuinalueiltaan. Se on suurin määrä maan
sisäisiä pakolaisia maailmassa, kun ottaa huomioon Kolumbian asukasluvun. Monet evankelistat ja saarnamiehet ovat
menettäneet henkensä, koska heidän saarnaamaansa rauhansanomaa ei vasemmistosissit ole hyväksyneet. Etnisten
alueiden intiaanit pakenevat tänäänkin kristillisen uskonsa vuoksi. Heidän kohtalostaan ja Kolumbian tilanteesta
kirjoitamme seuraavassa lehtemme numerossa. Meidän
tehtävämme on rukoilla myös Kolumbian puolesta, että
rauhansanoma Jeesuksesta voisi saavuttaa nekin sissit ja
terroristit, jotka eivät ole halukkaita luopumaan aseistaan
ja hyväksymään rauhansopimusta. Sanoma Jeesuksen sovituksesta murtaa muurit ja rakentaa sydämiin todellisen
rauhan.

Poika on meille annettu

Sydämemme täyttyi surulla istuessamme kuuntelemassa
eduskunnan parlamentaarisessa ryhmässä peruskouluihimme saapunutta opetuslinjausta. Se ei suosittele lasten
ja nuorten kutsumista tytöiksi ja pojiksi, vaan kehottaa heitä valveutumaan siihen, että myöhemmin löytävät oman
seksuaalisen identiteettinsä, kumpaa sukupuolta he ovat.
Joulun sanoma kertoo siitä, että on syntynyt poika, ei vain
henkilö. Hän on Jeesus Kristus Jumalan Poika, joka jätti
Taivaan tähtemme ja saapui hukkuvaan maailmaan pelastamaan syntisiä ja poispoikenneita ihmisiä, miehiä ja naisia,
poikia ja tyttöjä. Se kertoo meille ristin sanomasta, joka on
maailmalle vielä tänä päivänä hullutus, mutta meille jotka
pelastumme, se on Jumalan voima.
Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu,
jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Jesaja 9:5
Kiitämme kaikkia Marttyyrien Äänen ystäviä, esirukoilijoita ja työmme tukijoita yhteistyöstä menneenä vuonna, sekä toivotamme siunattua ja levollista joulua ja
vuotta 2018!

Juhani Huotari

Lähetysjohtaja
juhani.huotari@vomfinland.fi
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Pesäpuuta ravistellaan
Huhtikuun lehdessämme kerroimme edellisestä vierailustamme Pohjois-Irakissa sijaitsevaan Nahlan laaksoon.
Silloin paikalliset vertasivat laaksoaan linnunpesään, jossa
poikasten on turvallista varttua Marttyyrien Äänen antamalla tuella. Tulevaisuuteen suhtauduttiin toiveikkaasti, mutta
syyskuussa tiimimme tekemä vierailu paljasti, että sodan
mustat pilvet uhkaavat taivaanrantaa.

K

yläläiset ottivat meidät vastaan
lämpimästi ja vieraanvaraisesti. Heti laaksoon saavuttuamme paikallinen perhe tarjosi meille
lounaan. Yhteistä aikaa vietettiin kyläyhteisöjen ”seurojen talon” pihalla
illan miellyttävässä viileydessä. Huomiomme kiinnittyi erityisesti kylien
asukkaiden keskinäiseen lämpimään
yhteyteen. Paikalla oli nuoret ja vanhat
sulassa sovussa. Heti ensi alkuun vierailimme kolmessa perheessä, joissa
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on kehitysvammainen lapsi. Rukouksemme on, että nämäkin erityistuen
tarpeessa olevat perheet saisivat apua.

Laakson tulevaisuuden
näkymät

Matkan aikana saimme tarkan tilanneraportin ruoka-apumme perillemenosta sekä leipomoprojektin nykytilasta. Yhteyshenkilömme totesi
yleisen ilmapiirin olevan erittäin jännittynyt edessä olleen kurdialueen it-

1700 vuotta vanha
Pyhän Hormizdin luostarikirkko.

senäisyysvaalien vuoksi. Koulut olivat
suljettuna ja perheet pitivät lapsiaan
kotona. Jotkut perheet olivat lähte-

neet Nahlan laaksosta. Suurin pelko
on yhä mahdollinen sodan syttyminen
ja Turkin ilmeinen väliintulo. Pelätään
myös sitä, että Turkki sulkee rajansa,
joka merkitsisi öljyn viennin ja ruokatarvikkeiden saannin loppumista sekä
hintojen nousua. Sen tähden kiirehdimme ruoka-apuun lähetettävien
varojen toimittamista eteenpäin, jotta
ruoka-apu olisi turvattu ainakin vuoden loppuun saakka.
Meille ehdotettiin optimistisesti,
että aloittaisimme leipomon perustusten rakentamisen mahdollisimman
pian, jotta perustukset saataisiin tehtyä talven aikana. Tämä ei kuitenkaan
ehtinyt toteutua vaalituloksen selvittyä seuraamuksineen.
Saimme myös tutustua seesamin
– tai simsim niin kuin paikalliset sitä
kutsuvat – viljelemiseen. Se on Nahlan
laakson ”kultaa”. Nahlan laaksossa viljellään laadullisesti parasta simsimiä,
josta tuotetaan öljyä. Kun sato korjataan ja kasvit kuivataan, siemenkodat
irrotetaan kasveista ja kuljetetaan tehtaalle. Siellä siemenet kuoritaan paloistaan, pestään, suolataan ja sitten ne
pestään uudelleen. Tämän jälkeen siemenet kuoritaan ja paistetaan erikoisuunissa, joka toimii kuin separaattori
ja lopulta siemenet laitetaan myllyyn.
Tuota myllyä pyörittää vuorilta putkea pitkin alas johdettu vesi. Mylly on
perinteinen kivimylly, jossa kahden
päällekkäisen kiven välissä simsimistä
puristuu öljy. Ylempi kivi pyörii noin
26 kierrosta minuutissa ja öljyä puristuu noin puoli litraa minuutissa.
Samalla kun vuorilta alas tuleva vesi
puristaa öljyä seesamista, se tuottaa

myös vähän sähköä, joka riittää lähinnä tuotantolaitoksen vähäisiin sähkötarpeisiin. Tehtaan toimintakuntoon
saattaminen olisi kylän omavaraisuuden kannalta tärkeää, sillä se työllistäisi lähes koko laakson väestön, joko
suoraan tai välillisesti. Alueen väestössä 150 perhettä viljelee simsimiä.

Uusi avaus

Pohjois-Irakissa on perustettu terapiakeskus naisille, jotka ovat eri tavoin
olleet Isisin terrorin kohteena. Vuosia
jatkunut terrorijärjestön toiminta alisti ja terrorisoi alueen naisia raskaalla
kädellä. Terapiakeskus pyrkii vastaamaan valtavaan tarpeeseen auttaa
näitä naisia uuden elämän alkuun.
Perusterapiajakso kestää kymmenen
viikkoa ja terapiakurssille kootaan naisia eri pakolaisleireiltä.
Paikalla on kahdeksan perusjakson
läpikäynyttä naista. Tulkin välityksellä
saamme kuulla heidän järkyttäviä tarinoitaan. Jotkut naisista olivat niin pahasti traumatisoituneita, etteivät he ole
kyenneet perusterapiajakson jälkeenkään käsittelemään kokemiaan kauheuksia, muun muassa äiti, jolle Isis oli
syöttänyt hänen oman tyttärensä lihaa.
Yksi keskuksen taloudellisista haasteista on kuljetusten järjestäminen terapiaan tuleville naisille. Muita taloudellisia haasteita ovat henkilökunnan
palkat, ruokailun ja terapiassa tarvittavien materiaalien hankkiminen.
Vierailukokemus oli todellinen shokki, emmekä löydä sanoja kuvaamaan
lävitsemme käynyttä tunneryöppyä
kuunnellessamme näiden kahdeksan
naisen kokemuksia. Heidän kohta-

lotovereitaan on tuhansia eri pakolaisleireillä. Toivommekin, että muistaisitte näitä naisia rukouksissanne.
Päätimme suositella yhdistyksen hallitukselle, että tämä terapiakeskus on
uusi avaus Irakin työssämme.

Ristien kaupunki

Yksi matkan kohokohdista oli, kun
saimme tutustua Argoshin kaupunkiin,
joka on tunnettu pitkästä kristillisestä
historiastaan. Yksitoista idän patriarkkaa ovat johtaneet kirkkoja Argoshista käsin. Saimme vierailla myös vuoren
rinteillä olevassa luostarissa.
Tutustuimme 1700 vuotta vanhaan
Pyhän Hormizdin luostarikirkkoon,
joka kaiken islamilaisen toiminnan ja
Isisin mellastamisen jälkeenkin on vielä saanut säilyä täysin alkuperäisessä
kunnossaan. Paikalla oli lukuisia marttyyrien hautoja, joista vanhimmat olivat
jo kirkon perustamisen ajalta. Näyttikin
siltä, että kirkko oli rakennettu ensimmäisten marttyyrien hautojen päälle.
Hämmästyttävää oli nähdä, että
nämä Argoshin kaupungin kristityt
olivat onnistuneet säilyttämään alkuperäisen kristillisyyden jo yli puolentoista tuhannen vuoden ajan.
Kaupunki on täynnä ristejä. Ristit
näkyivät vuorten rinteillä, talojen seinissä, katoilla, kaikkialla. Illan hämärtyessä ristit valaistiin, ja kaupunkiin
laskeutui ainutlaatuinen tunnelma.
Tämän lehden kansikuva on otettu
Argoshin kaupungissa. Huolimatta Isisin vuosia kestäneestä terrorista, ristit seisovat paikoillaan ja paikallisten
kristittyjen usko on vahvaa.
Aki Miettinen ja Pertti Jyrinoja
KIITÄMME JA RUKOILEMME
Kiitos Herra, että olet siunannut ja varjellut Nahlan laakson
kyläläisiä.
Rukoilemme terapiakeskuksen
toiminnan jatkuvuuden puolesta, ja niiden naisten puolesta
jotka saavat apua keskuksessa.
Johdata toimintaamme Nahlan
laakson auttamiseksi.
Lahjoitusviite: 87191
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Sodan sukupolviset
traumat ja niiden hoito
Kävimme Pohjois-Irakissa Marttyyrien Ääni -yhdistyksen
tiimillä syyskuussa. Matkalla saimme tutustua mm. naisten
tukikeskukseen, jossa Isisin kaappaamille ja heidän orjuudestaan karkuun pääseille naisille ja heidän pienille lapsilleen tarjotaan 10 viikon pituista terapeuttista ryhmää, jonka
tarkoitus on auttaa naisia löytämään voimavaroja arjesta
selviytymiseen sekä traumaoireiden hallintaan. Traumaoireiden hallintaa on mm. että traumamuiston tunkeutuessa
mieleen pelkoa ja ahdistusta tuoden, uhrilla on opeteltuja
keinoja, joilla hän voi hallita ylitseen vyöryvää vahvaa tunnetilaa ja pysyä tässä ja nyt -hetkessä.

N

aisten tukikeskuksen työntekijät ovat paikallisia, traumatisoituneiden naisten kanssa yhteistä kieltä puhuvia ja heidän
kulttuurinsa tuntevia ammattilaisia.
Tukikeskukseen naiset ohjautuvat paikallisten viranomaisten kanssa tapahtuvan yhteistyön kautta. Viranomaiset
ohjaavat ryhmään sellaiset naiset, joiden he uskovat siitä hyötyvän. Jotkut
Isisin vallasta vapautuneista ovat niin
pahoin traumatisoituneita, etteivät he
pysty henkisen tilansa vuoksi työskentelemään ryhmässä.
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10 viikon aikana naiset kokoontuivat
ryhmään 5 kertaa viikossa 4 tunniksi
kerrallaan. Ryhmässä he harjoittelivat
rentoutumista, pohtivat unelmiaan ja
jakoivat arkisia ajatuksia, tehden yhdessä ruokaa sekä käsitöitä. Pienimmät lapset olivat mukana. Ryhmän
myötä naiset kuvailivat saaneensa
voimia ja osaamista arjen askareisiin,
halua ja voimia olla äitejä lapsilleen
sekä toivon kipinän tulevaisuutta ajatellessaan. Sitä ennen he sanoivat tulevaisuuden tuntuneen toivottomalta,
mustalta.

Traumojen seurauksia
Osa naisista on ollut nuoria tyttösiä
Isisin kaapatessa heidät kotikylistään,
perheidensä luota. He kuvailivat, että
traumaattiset tapahtumat vaikuttivat
heidän elämänasenteeseensa siten,
että he eivät nähneet mitään toivoa
elämässään.
Voimavarojensa he kuvailivat olleen
ennen ryhmään osallistumista todella
vähäiset. Arki oli tuntunut ylivoimaiselta; päivät kuluivat sisällä pimeässä
apaattisena istuen. Lapsilleen he olivat äreitä ja poissaolevia äitejä. He eivät jaksaneet katsoa lasten perään ja
huolehtia heistä. Lapset joutuivat hyvin pienestä pitäen selviytymään itse,
leikkimään missä halusivat, henkisesti
poissaolevan äidin yrittäessä vain selvitä päivästä toiseen.
Naiset kertoivat myös, että Isisin vankeina ollessaan sekä he itse,
että heidän lapsensa olivat joutuneet kohtaamaan julmuutta. Heidät
oli mm. pakotettu katsomaan heitä
auttaneiden ihmisten teloitusta ja he
olivat itse joutuneet sekä seksuaalisen että muunlaisen väkivallan kohteeksi.

Elämistä tässä ja nyt

Ryhmän toimintaa voi kuvata voimavarauttavana ja vakauttavana. Voimavarauttava tarkoittaa, että ryhmäläiset saavat vähitellen arkisiin toimiin ja
olemiseen voimavaroja ja kykenevät
elämään elämäänsä tässä ja nyt. Voimavaroja etsitään yhdessä ryhmän
kanssa erilaisten työmallien, kuten
voimavarapuun avulla. Voimavarat
piirretään ja kirjoitetaan näkyviksi, jotta ne piirtyvät mieleen ja alkavat siten
muokata uutta toiveikkaampaa todellisuutta, vihan, alistamisen ja toivottomuuden sijaan.
Vakauttaminen on sitä, että traumatisoitunut henkilö pystyy tarkastelemaan traumaattisia elämänkokemuksiaan pysyen tässä hetkessä ja samalla
hän voi kurkistaa varovasti menneisyyteen niin halutessaan. Vakauttamisen
aikana opitaan hallitsemaan trauman
nostamia vahvoja tunteita: pelkoja,
lamaannusta, ylivireystilaa ja fyysisiä
oireita muun muassa harjoittelemalla
rentoutumistekniikoita.

Ryhmän jatkosuunnitelmat

Vierailumme aikana ryhmän jatkosta
käytiin keskustelua. Hyväksi havaittua

Voimavarapuu

10 viikon ohjelmaa oltiin lyhentämässä
kulujen karsimiseksi. Traumatyöskentely on yleensä kohtalaisen hidasta,
johtuen traumaoireiluista, joka täytyy
ensin saada hallintaan. Tämä vaihe
voi kestää jopa vuosia. Näin ollen 10
viikon aikana saatu hyvä tulos puhuu
toimivan mallin puolesta. Ryhmän
mallin toimivuudesta ja hyvästä tu-

loksesta kertoo Irakin viranomaisten
antama kiitos työlle. He ovat antaneet
palautetta, että ryhmä on tällä hetkellä naisille ja heidän lapsilleen tarjolla
olevasta avusta osoittautunut tehokkaimmaksi. Lisäksi YK on tunnistanut
avun merkityksen.
Jatkohoidon
mahdollistaminen
omassa kotimaassa, tuttujen ihmisten ympäröimänä olisi naisille mieluisa ja palveleva malli. Tämä edellyttää
traumaosaajien kouluttamista Irakiin,
jotka voivat auttaa sodan ja väkivallan uhreja omassa maassaan heidän
omalla kielellään, oman kulttuurin
kontekstissa. Näin toimien sodan sukupolvista perintöä - poissaolevia,
traumatisoituneita vanhempia voidaan tukea terveempään vanhemmuuteen ja he voivat olla lapsilleen
heidän tarvitsemansa tuki ja turva,
jota he tarvitsevat. Näin sodan ylisukupolvisia tuhoja voidaan minimoida,
vaikka niitä ei täysin voidakaan estää.
Ritva Huusko
Psykoterapeutti/perheterapeutti,
YET, MSc
Yhdistyksemme hallituksen
jäsen vuodesta 2018 alkaen.

Lue Ritva Huuskon laajempi raportti Irakista www.marttyyrienaani.fi/blogi
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Uskonsa tähden vangitulle voi kirjoittaa
On aina rohkaisevaa kuulla uskovilta eri puolilta Suomea
viestiä, miten Jumala on johdattanut heitä toimimaan vainottujen kristittyjen hyväksi. Kenttätyöntekijämme Petri Nuotio
on haastatellut Tanja Jääskeläistä Lohjalta ja Maritta Hakolaa Kalajoelta, jotka kertovat omia kokemuksiaan kristityille
vangeille kirjoittamisesta ja vetoomustoiminnasta.

J

uuri sinun korttisi tai kirjeesi voi
olla se, joka päätyy vangitun sisaren tai veljen käteen. Se voi
olla juuri se, mikä antaa toivoa ja rohkaisee. Se voi olla avain kovimmankin
vartijan sydämen lukkoon. Yksikään
muistaminen kirjeitse tai vetoomuksin
ei ole turhaa. Jeesus itse sanoo: ” Milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut. Ja milloin me
näimme sinun sairastavan tai olevan
vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?
Niin kuningas vastaa ja sanoo heille:
Totisesti minä sanon teille: kaikki mitä
olette tehneet yhdelle näistä minun
vähimmistä veljistäni, sen te olette
tehneet minulle.” Matt 25:38-40.
Jos tahdot kirjoittaa uskonsa tähden vangitulle, ota yhteyttä toimistoomme info@vomfinland.fi tai 040
55 22 309. Voit myös kirjoittaa eritrealaiselle Twenille, josta kerrotaan tämän lehden Uutisia maailmalta -palstalla.
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Tanja Jääskeläinen:

Aloitin kirjoittaa uskonsa tähden vangituille 5 vuotta sitten. Jumala asetti
tämän asian vahvasti
sydämelleni.
Oma
elämäntilanteeni oli
sellainen, että pystyin helposti samaistumaan heihin. Olen usein miettinyt,
miltä itsestäni tuntuisi olla vastaavanlaisessa tilanteessa, pimeässä vankilassa kiduttajien armoilla vailla tietoa
tulevasta. Jos siihen tilanteeseen saisin
kortin, niin olisihan se valtava lohdutus.
Otan listalta yhden vangin kerrallaan. Rukoilen ja kyselen Jumalalta,
mikä kyseiselle vangille on sillä hetkellä tarpeen. Monesti Herra antaa
täsmällisiä sananpaikkoja Raamatusta, mitä kirjoittaa. Yritän huomioida
myös vartijat, että sanat koskettaisivat myös heitä. Jokaisen kortin olen
aina lähettänyt siunaten matkaan.

Olen ollut mukana myös lähetyspiirissä, jossa olemme rukoilleet vainotun seurakunnan puolesta. Siellä
olen kertonut korttien lähettämisestä
ja vetoomustoiminnasta. Sen jälkeen
minulta ei ole puuttunut kortteja eikä
postimerkkejä, vaan niitä on aina minulle siunaantunut. Koen, että tälläkin
tavalla Jumala on siunannut työtäni.
Mieleeni on jäänyt erityisesti pakistanilainen Asia Bibi, hänestä on tullut
vuosien varrella minulle ikään
kuin ystävä. Toinen mieleeni jäänyt henkilö on iranilainen Farshid
Fathi, joka on jo vapautunut vankilasta. On suuri ilo, kun saa kuulla sellaisen vangin vapautuneen,
jonka puolesta on itse rukoillut ja
jolle on lähettänyt postia.
Olen myös mukana Marttyyrien Äänen vetoomustoiminnassa. Osallistumalla siihen saa valmiin
englanninkielisen vetoomuksen, joka
allekirjoitetaan ja lähetetään kyseisen
maan viranomaisille. Koen tämänkin
työn hyvin tärkeäksi, jolla voi vaikuttaa kristittyjen oloihin eri maissa.

Maritta Hakola:

Rukoilin, että saisin siunata vangittuja
ja mietin kovasti, miten se käytännössä olisi mahdollista. Jumala johdatti
minut Marttyyrien Äänen kautta siunaamaan vankeja. Rukoilin, kuka vankilistalta olisi henkilö, jota minä voisin

palvella ja löysin iranilaisen Maryamin.
Minulla oli tyhjä paperi edessäni ja mietin, mitä annettavaa
minulla olisi uskonsa
tähden
vankilassa
viruvalle
ihmiselle.
Tajusin, ettei minulla
juurikaan ole annettavaa. Kuitenkin koin, että Herra oli johdattanut
minut vankityöhön, ja että oikeasti
voisin siunata tätä ihmistä. Rukoilin, että Herra olisi hänen luonaan,
koska tiesin, että hän oli sairas ja oli
saanut sydänkohtauksen vankilassa.
Hän oli myös ollut syömälakossa,

joka oli heikentänyt häntä entisestään. Marttyyrien
Ääni tiedotti hänestä ja sain
siksi täsmällisesti rukoilla hänen puolesta. Koin, että sain
olla mukana siinä, mitä Jeesus oli tekemässä. Kun hänet
lopulta vapautettiin, oli se
suuri ilo myös minulle.
Vankilassa kaikki on karua, siellä ei
ole mitään kaunista. Siksi olen aina
pyrkinyt lähettämään kauniita kortteja vangeille. Monet vapautetut vangit
ovat kertoneet, että myös vanginvartijat lukevat kirjeitä ja kortteja. Erityisesti raamatunlauseet koskettavat
heitä. Jumala toimii tälläkin tavalla.

Olen kokenut tämän työmuodon suurena siunauksena. Se on tapa, miten
tehdä vankityötä Jeesuksen kanssa.
Marttyyrien Ääni ry
KIITÄMME JA RUKOILEMME
Kiitos Herra uskollisista ystävistä, jotka muistavat vangittuja sisaria ja veljiä.
Siunaa ja rohkaise jokaista
Jeesuksen tähden vangittua.
Siunaa myös vetoomustoimintamme vainottujen kristittyjen
puolesta.
Lahjoitusviite: 87133

Joulukampanja

Raamattuja
Pohjois-Koreaan

Yksi Raamattu Pohjois-Koreaan 6,40 €
Tavoite 40 000 Raamattua vuodessa
Maailman suljetuin maa tarvitsee Jumalan sanaa. Taivaan Isä rakastaa pohjoiskorealaisia
ja haluaa tuoda heille ilosanoman, joka murtaa ihmisten rakentamat muurit.
Evankeliumi on avain rauhaan ja keskinäiseen yhteyteen.
Marttyyrien Ääni -järjestöt lähettävät vuosittain 40 000 pienikokoista Raamattua
Pohjois-Koreaan ilmateitse. Poliittinen tilanne Pohjois-Korean ympärillä on tulenarka,
mutta se haastaa meitä toimimaan ja rukoilemaan maan asukkaiden ja rauhan puolesta.
Tule kanssamme rukoilemaan Pohjois-Korean puolesta ja tukemaan joulukampanjaamme.

Tilisiirto FI08 5789 2320 0566 01

Lahjoitusviite: 87272 joulukampanja
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Pakistanilaisten
pakolaisten ahdinko kasvaa
Yhdistyksemme jäsen Hannu Lahtinen kävi syksyllä tutustumassa Thaimaan pakistanilaisten keskuudessa tekemäämme avustustyöhön. Hän vieraili sekä pidätyskeskuksessa,
jonne turvapaikanhakijoita on sijoitettu, että ruoka-apumme
piiriin kuuluvassa perheessä. Perheen isä, Ijaz Masih, kuoli
toukokuussa pidätyskeskuksessa hoidon puutteeseen. Uutisoimme hänestä lehdessä numero 3/2017. Avustustyömme
Thaimaan pakistanilaisten keskuudessa on äärimmäisen
tärkeää ja tulee jatkumaan myös vuonna 2018.

A

jelemme vauraalla alueella
Bangkokissa,
Thaimaassa.
Korkeat pilvenpiirtäjät hipovat taivasta ja varakkaan näköisiä
ihmisiä kulkee kaduilla. Matkamme
jatkuu ja tulemme erilaiselle alueelle. Määränpäämme on pidätyskeskus
Bangkokissa, jonne viedään pakistanilaisia kristittyjä turvapaikanhakijoita,
joiden katsotaan olevan laittomasti
maassa. Astumme hetkessä kauniista
katuympäristöstä pidätyskeskuksen
karuun ilmapiiriin.
Joudumme antamaan tarkan selonteon siitä, keitä olemme ja miksi tulemme keskukseen. Lopulta pääsemme sisään vankilan vastaanottotilaan.
Edessämme on kaksi korkeaa häkkiseinää. Katselen seinän takana 2-3
metrin päässä olevia vankeja, jotka on
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puettu oransseihin vaatteisiin. Puvuissa lukee ”Olen vanki” sekä tekstin alla
puhelinnumero, johon silminnäkijät
voivat soittaa heti, jos vanki pääsee
karkaamaan. Edessäni on Pakistanista
äärimuslimien vihaa henkensä kaupalla paenneita kristittyjä. Joukossa on
myös naisia ja lapsia, myös kokonaisia
perheitä. Lukuisia on jo aikaisemmin
kuljetettu käsiraudoissa lentoasemalle ja lennätetty takaisin kotimaahansa.
Hengenvaaraan palaaminen pelottaa
varsinkin islamista kristityiksi kääntyneitä.

Syyttömästi kärsivät

Tunteet tulevat pintaan ja pala nousee kurkkuuni. Nämä kristityt kärsivät syyttömästi. He ovat joutuneet
jättämään taakseen kotinsa, työnsä,

11-vuotias Joel.
toimeentulonsa ja kyläyhteisönsä. He
ovat paenneet henkensä edestä vieraaseen maahan toiveenaan päästä
aloittamaan uusi elämä turvallisissa
olosuhteissa, mutta he ovat päätyneet kaltereiden taakse pidätyskeskukseen vailla tietoa tulevasta. Kaiken
lisäksi Thaimaan vankila on kova ja
kylmä paikka, siellä ei tunneta armoa.
Täyteen ahdetuissa selleissä olosuhteet ovat epäinhimilliset. Nukkumaan
pystyy ainoastaan vuorottelemalla,
osa joutuu seisomaan samaan aikaan
kun toiset nukkuvat. Taudit leviävät
huonon hygienian ja hoidon puutteessa. Pidätyskeskuksessa on menehtynyt useita ihmisiä, viimeksi marraskuussa 16-vuotias tyttö menehtyi
aivoverenvuotoon ja hoidon puutteeseen. Pidätetyt eivät kärsi ainoastaan

fyysisistä vaivoista vaan myös mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet,
erityisesti lapsilla ja nuorilla.
Kaikesta kokemastaan huolimatta
Jumalan henki lepää näiden vangittujen kristittyjen yllä. Kun katson heidän
kasvojaan ja ilmeitään, näen, että he
ovat tässä maailmassa mutta eivät
tästä maailmasta. Uskovat jakavat
evankeliumia kaltereidenkin takana.
Saimmekin kuulla, että he ovat hiljattain kastaneet 10 uutta uskoon tullutta vankilan pesuhanan alla. Kiitos
Herralle Hänen pelastavasta työstään
karuimmissakin olosuhteissa!
Teemme mitä voimme. Annamme
heille tuomamme ruoan ja rohkaisemme heitä Raamatun sanalla. Pian
aikamme alkaa kuitenkin olla loppumaisillaan. Kädet ojentuvat meitä
kohti. Tartumme toisiamme käsistä ja
rukoilemme yhdessä. Jätämme heidät
Herran siunaavaan hoitoon.

Perheen suru

Matkamme jatkuu kohti asuinaluetta,
jossa asuu useita Pakistanista paenneita kristittyjä perheitä. Jokaisella

perheellä on oma surullinen tarinansa ja jatkuva kamppailu päivittäisestä
selviytymisestä. Saavumme perheen
kotiin, jonka isä kuoli hiljattain pidätyskeskuksessa. Meidät ottaa vastaan
11-vuotias poika, Joel, joka on saanut
raskaan vastuun harteilleen isän kuoltua.
Tämä kristitty perhe eli tavallista
elämää pienessä kylässä Pakistanissa.
Suuri osa suvusta joutui pakenemaan
Pakistanista, kun kahta sukulaista syytettiin jumalanpilkasta. Helpointa oli
paeta Thaimaahan, minne oli kaikkein
yksinkertaisinta saada oleskeluviisumi, jolla maassa sai oleskella 90 päivää. He anoivat välittömästi turvapaikkaa Thaimaahan päästyään, sillä
takaisinpaluu Pakistaniin olisi ollut
hengenvaarallista. Asiat eivät kuitenkaan lähteneet sujumaan toivotulla tavalla. Aika kului, turvapaikkahakemus
juuttui lukuisten samanlaisten anomusten viidakkoon. Viisumi umpeutui
ja perhe huomasi elävänsä lainsuojattomana vieraassa maassa.
Eräänä päivänä viranomaiset tulivat,
ottivat mukaansa Joelin isän ja kaksi

setää. Heidät kuljetettiin pidätyskeskukseen. Suruviesti saavutti perheen
toukokuussa. Perheen isä oli menehtynyt sydänkohtaukseen pidätyskeskuksessa. Ennen pidätystään hän oli ollut
täysin terve. Tilanne on kääntynyt sen
jälkeen yhä vaikeammaksi. Perheenjäsenet eivät uskalla liikkua ulkona päivisin poliisin kiinniottamisen pelossa.
Vain iltaisin pystyy käymään ulkona.
Sama ongelma on kaikilla Pakistanista
Thaimaahan paenneilla kristityillä.

Toivon lähteellä

Joelin perhe saa kuukausittain ruokaapua, jota Marttyyrien Ääni lähettää
Pakistanista paenneille kristityille
Thaimaahan. Apu on pieni helpotus
raskaassa ja epätoivoisessa elämäntilanteessa. Vaikka perhe on päässyt
pakenemaan Pakistanin hengenvaarallisista olosuhteista, heillä ei kuitenkaan ole helppoa. Elämä on kutistunut
pieneen bangkokilaiseen kerrostalohuoneeseen, jossa asuu useita perheenjäseniä. Joelin mummolla on syöpä ja hänet on leikattu. Epätietoisuus
tulevaisuudesta, suru isän kuolemasta
ja terveysongelmat kalvavat jatkuvasti koko perheen mieltä. Ainut toivonlähde on rukous, usko Jeesukseen
ja takertuminen Jumalan lupauksiin
paremmasta huomisesta. Lohdutusta
tuo myös kuukausittainen ruoka-apu
ja tieto, että Suomessakin sisaret ja
veljet rukoilevat heidän puolestaan.
Ruoka-avun lisäksi Marttyyrien Ääni
auttaa Thaimaan pakistanilaisia kristittyjä lääkintäapuviitteen kautta.
Hannu Lahtinen

KIITÄMME JA RUKOILEMME
Kiitos Herra, että ihmisiä tulee
uskoon myös Thaimaan pidätyskeskuksessa.
Rukoilemme, että pakolaisten
tilanne Thaimaassa helpottuu.
Avaa Pakistanin vainotuille
kristityille ovi turvalliseen
elämään.
Lahjoitusviite: 87201 ruoka-apu
871077 lääkintäapu
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Blogi: Pakistanin kristityt Thaimaassa

K

ristittyjen pako Pakistanista alkoi 1980-luvulla. Pako
Thaimaahan alkoi 2000-luvun
alussa ja jatkuu edelleen. Pakistanilaiset pääsevät turistiviisumilla
Thaimaahan ja he tarttuvat tähän
tilaisuuteen, koska jumalanpilkkalain alaisena eläminen Pakistanissa
on kristityille vaikeaa. Kristittyjä
syytetään väärin perustein jumalanpilkasta. International Christian
Voice –järjestön mukaan pakistanilaisia kristittyjä turvapaikanhakijoita on Thaimaassa 11 500. Yhdessä
huoneessa asuu jopa 7-10 henkilöä.
Pakolaisten joukossa leviää sairauksia, kuten tuberkuloosia, hepatiittia
ja ihotauteja. Erityisen hankala tilanne on odottaville äideille ja lapsille.
Thaimaan valtio kehottaa kristittyjä
palaamaan Pakistaniin, mutta heillä
ei ole turvaa Pakistanissa.
Pakistanin kristittyjen olot ovat

jatkuvasti pahenemassa. Joka vuosi
700-800 kristittyä ja hindutyttöä tai
-naista siepataan ja pakotetaan kääntymään muslimiksi. Pakistanin kristityt
etsivät turvaa itselleen ja perheelleen
ja pakenevat maasta.
Thaimaa ei enää myönnä Pakistanin
kristityille turistiviisumeja koska Pakistanin passissa on mainittu henkilön
uskonto. Kristittyjen on yhä vaikeampaa saada viisumia. Suurin osa heistä
hakee turvapaikkaa, mutta YK:n pakolaisjärjestö Thaimaassa antaa suurelle
osalle kristittyjä kielteisen päätöksen.
Kun heidän viisuminsa umpeutuu, he
joutuvat vankilaan. Thaimaan hallitus
on saanut paljon arvostelua turvapaikanhakijoiden huonosta kohtelusta.
Pakistanin kristityillä ei ole turvaa
Thaimaassa eikä omassa maassaan,
Pakistanissa. Muiden ongelmien lisäksi ongelmana on lasten koulutus.
Thai-kouluissa opetuskielenä on thai,

eikä kieliongelmaan ole saatavilla
apua.
Pakistanin Kristittyjen Kongressin
presidentti tri Nazir S. Bhatti sanoi,
että Bangokissa UNHCR käyttää
kristittyjen tapauksessa muslimitulkkeja, jotka tulkkaavat haastatteluissa
väärin. Hänen mukaansa virheellinen
tulkkaus on syynä siihen, että kristityt
eivät saa turvapaikkaa eikä pakolaisstatusta.
Marttyyrien
Ääni
avustaa
Pakistanin
kristittyjä
turvapaikanhakijoita
Thaimaassa.

Sabih Ul Masih
Yhdistyksen jäsen

KOTI, ISÄNMAA JA USKONTO

S

uomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään. Saamme olla
syvästi kiitollisia Jumalalle ja menneille sukupolville
kotimaastamme, joka monien vaikeiden vaiheiden
kautta on säilynyt parhaana maana elää suomalaisille.
Koti ja perhe ovat viime vuosiin asti olleet yhteiskuntamme perusta. Perhe on yhteiskunta pienoiskoossa ja menneet sukupolvet rakensivat perheensä paljolti Jumalan Sanan pohjalle. Nyt yhteiskuntamme elää murroksessa, jossa
perhekäsite on muuttumassa.
Isänmaallisia olemme. Kansallisesta vapaudestamme
on maksettu kallis hinta. Sotiemme veteraanit ansaitsevat
kiitoksemme ja kunnioituksemme. Rintamalla ja kotirintamalla koettiin Jumalan varjelusta ja jopa ihmeitä. Suomi
varjeltui pohjimmiltaan ei aseisiin vaan Jumalaan turvaten.
Otsikon ”kolminaisuuden ” perustana on uskonto. Suomi on tunnettu aina viime vuosiin kristittynä maana, jonka
lait ja yhteiskuntajärjestys ovat perustuneet pitkälti Jumalan Sanasta nousevaan arvomaailmaan. Juhlavuotena on
huolestuttavaa todeta, että kansakuntamme on yhä selkeämmin hylkäämässä isiensä uskon, jonka varaan isämme
perustivat elämänsä ja kansakuntamme tulevaisuuden.
Marttyyrien Ääni ry toimii kohdemaissa, joissa tulee ilmi
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hätkähdyttävällä tavalla se tosiasia, mihin Raamatun Jumalan kieltäminen johtaa.
Onnitellessamme 100- vuotiasta Suomea kehotamme
samalla jatkuvaan rukoukseen isänmaamme puolesta.
Aki Miettinen
Hallituksen puheenjohtaja

Joululukemista itselle ja lahjaksi
D.A. Carson

Greg Musselman ja Trevor Lund

Lähemmäksi tulta

Palavat
sydämet

Rohkaiseva kirja
Jumalan suunnitelmista luomisesta viimeiseen
tuomioon saakka - sinullakin on
osa siinä. 304 sivua.

Vainottu seurakunta
opettaa meitä. Kirja
kertoo anteeksiantamuksesta, rukouksesta ja toivosta vainojen keskellä. 146
sivua.

Kahdeksan naisen
tositarina
maanalaisesta
seurakunnasta ja
heidän rohkean
uskonsa hinnasta. 197 sivua.

Hinta 29 €

Hinta 10 €

Hinta 11 €

Miten elää lopun aikoina?

Kallis kutsu

Itke, tyttö pieni

Kirjoittaja rohkaisee kristittyjä nostamaan päänsä: ei
ole mitään syytä
vaipua epätoivoon
ajassa missä elämme. 47 sivua.

Kallis kutsu todistaa
armollisesta Vapahtajasta, joka antaa
toivon islamilaisessa
maailmassa eläville
kärsiville kristityille.
191 sivua.

Hinta 6 €

Hinta 10 €

Järkyttävässä ja
ihmeellisessä kirjassaan Aliza Barak-Ressler kertoo, miten hänen
perheensä
selviytyi Euroopan
juutalaisvainoista
1940-luvulla. 253 sivua.

Jumalalla on suunnitelma

D.A.Carson

Emir Fethi Caner – H. Edward Pruitt

Aliza Barak-Ressler

Hinta 22 €

Kääntyneet – ex-muslimien
painostus Suomessa
Mari Turunen

Tuore, ajankohtainen kirja osoittaa,
että Suomessakin
voi joutua vakaviin vaikeuksiin, jos
muslimi kiinnostuu
kristinuskosta ja
alkaa vierailla seurakunnassa. 148
sivua.

Hinta 15 €

Hän kutsui minua
Danielle Miettinen

Uuden tien kulkijat
Syyriasta, PohjoisAfrikasta, Iranista,
Venäjältä, Intiasta
ja Indonesiasta kertovat jännittävät ja
koskettavat tarinansa. 201 sivua.

Hinta 20 €

Vankina Iranissa

Maryam Rostampour –
Marziyeh Amirizadeh
Kahden
nuoren
naisen omien kokemustensa pohjalta
kirjoittama
kirja vie keskelle
epäinhimillisyyttä
ja sortoa, mutta
myös keskelle Jumalan läsnäoloa. 288 sivua.

Hinta 23 €

Tutustu koko valikoimaamme osoitteessa www.marttyyrienaani.fi/kauppa
Tilaukset info@vomfinland.fi tai 040 5522 309
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Uutisia maailmalta
”Satakielen laulun” Ester – yhä vankina Eritreassa

E

ritrealaisen gospel-laulaja Helen Berhanen kirjan ”Satakielen laulu” lukeneet ovat kuulleet ”Esteristä”, Helenen läheisestä
ystävästä vankeudessa, joka hoiti
Heleneä hänen ollessaan sairaana.
Ester jopa kantoi hänet käymälään,
kun Helen oli itse liian heikko liikkumaan pahoinpitelyjen seurauksena.
Toisinaan hän tarjoutui kärsimään
pahoinpitelyn Helenen sijasta. Hänen oikea nimensä on Twen ja hän oli
vangittuna samassa laivauskontissa
Helenen kanssa.
Twen pidätettiin maaliskuussa
2004 ja hän on tällä hetkellä vangittuna Me’etrin vankilassa LuoteisEritreassa. Twenillä on ollut tilaisuuksia paeta. Kerran hänet laskettiin
kotiin kuukaudeksi toipumaan, kun
hänen terveytensä heikkeni. Toivuttuaan Twen palasi vapaaehtoisesti
vankilaan sen sijaan, että olisi paennut maasta.
Pidätyksensä aikaan hän oli juuri

Twen
uskoon tullut ja 23-vuotias. Nyt hänen sanotaan olevan avainasemassa
naisvankien parissa vankilassa ja hoitavan toisia vankeja. Hänet tuntevat
kertovat hänen olevan uskollinen
Jeesuksen seuraaja, joka on valmis
olemaan vankilassa niin kauan, kuin
Jumala haluaa käyttää häntä siellä
palvelemaan toisia.
Twenille voi lähettää tervehdyksiä

Satakielen laulu -kirjan voi tilata
toimistoltamme 8 euron hintaan.
oheiseen osoitteeseen. Kirjoittaessasi älä mainitse minkään järjestön
nimeä tai kirjoita mitään Eritrean viranomaisia kritisoivaa.

Twenin osoite:
Twen
Me’etr Prison
Asmara
Eritrea

Satoja eteläkorealaisia uskovia karkotettu Kiinasta

V

iime vuoden lopulta tämän
vuoden puoliväliin mennessä
kolmen Koillis-Kiinan provinssin – Liaoning, Jilin ja Heilongjiang
– viranomaiset ovat karkottaneet
satoja alueilla asuneita eteläkorealaisia pastoreita ja lähetystyöntekijöitä.
Suurin osa eteläkorealaisista uskonnollisista yhteisöistä on karkotusten
myötä lakkautettu. Jilinin provinssin
pääkaupungista Changchunista on
tämän vuoden aikana suljettu kaikki
eteläkorealaisten ylläpitämät kirkot.
Kiinan viranomaiset eivät ole tarjonneet mitään selkeää syytä karkotuksille tai seurakuntien sulkemisille.
Todennäköisesti karkotusten syynä on
pohjoiskorealaisten pakolaisten auttaminen. Ne voivat olla myös valmistautumista ensi vuoden helmikuun alussa
voimaan tuleviin uskonnon harjoittamista entisestään rajoittaviin lakeihin.
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Yalu-joki virtaa Pohjois-Korean ja Kiinan rajalla.
Monet Pohjois-Koreasta pakenevat kertovat, että heitä on ohjeistettu etsimään rakennus, jonka katolla
on risti, sillä siellä heitä autetaan.
Kyseiset kolme provinssia ovat juuri
niitä rajaprovinsseja, jonne PohjoisKoreasta pakenevat ensimmäisenä
saapuvat Kiinan puolella.
Kiina palauttaa kiinni saamiaan
pohjoiskorealaisia pakolaisia takaisin

Pohjois-Koreaan, jossa heitä odottaa
vankeus tai jopa teloitus. Pohjoiskorealaisten auttaminen Kiinan puolella
on kiellettyä ja kansalaisia kehotetaan palkkiota vastaan ilmiantamaan
pohjoiskorealaisia. Pohjois-Koreasta
pakenemaan päässeiden tilanne on
seurakuntien sulkemisen myötä epäilemättä entistä vaikeampi.
Lähde: Yonhap

Uutisia maailmalta
Tukemamme pakistanilaisperhe pidätetty Thaimaassa

A

sif Ghouri (tunnetaan myös
nimellä Hasroon) on pakistanilainen kristitty, jonka
perheeseen kuuluvat Aneela-vaimon
lisäksi neljä lasta: pojat Elisaph ja
Elias ja tyttäret Rebecca ja Jasmin.
Aneelalla oli tapana pitää Karachin
kaupungissa sijaitsevassa kodissa
naisille tarkoitettua rukouspiiriä, johon eräs muslimityttö alkoi osallistua
yhä useammin.
Aikaa kului, ja perheen nuorempi
poika ystävystyi tytön kanssa. Jotkut muslimit ymmärsivät tilanteen
väärin ja uskoivat perheen yrittävän käännyttää muslimityttöä. Tytön isä oli vaikutusvaltainen henkilö
moskeijassa, mulvi (islamilainen uskonoppinut), ja tunnettu koko Karachissa.
Muslimit hyökkäsivät perheen
kotiin. Isä ja nuorempi poika eivät
onneksi olleet tuolloin kotona, mutta hyökkääjät pahoinpitelivät äitiä,
tyttäriä ja vanhinta poikaa niin, että
vanhin poika kärsii yhä mielenterveydellisistä ongelmista. Perhe käskettiin lähtemään kaupungista, ja niin he
myös tekivät.
Asia ei kuitenkaan ollut sillä selvä.
Muutamia päiviä myöhemmin tytön
isä yritti ampua Asifia ja nuorempaa
poikaa, kun he olivat moottoripyörällä liikenteessä, mutta ei osunut.
Poliisille tehtiin rikosilmoitus, josta ei kuitenkaan seurannut mitään.
Kaksi viikkoa myöhemmin muslimitytön isä ilmoitti moskeijassa perheen syyllistyneen jumalanpilkkaan
ja julkaisi heitä vastaan kirjallisen
fatwan, jota myös jaettiin ympäriinsä.
”Tämä kristitty perhe johtaa harhaan nuoria muslimityttöjämme ja
yrittää käännyttää meidät kristinuskoon. Missä tahansa tämä perhe
tavataan, ajakaa heidät pois. Islamilaisen lain mukaan tämä perhe pitää
tappaa kohdattaessa”, fatwassa sanottiin.

Perhe pitelee käsissään UNHCR:n myöntämiä kortteja,
jotka kertovat heidän olevan turvapaikanhakijoita.

Thaimaan viranomaiset pyrkivät
median avulla esittämään
pakistanilaiset kristitytkin
ei-toivottuina rikollisina.
Perhe piilotteli jonkin aikaa, mutta marraskuussa 2013 he pakenivat
Bangkokiin, Thaimaahan, jossa yhteyshenkilömme tutustui heihin. He
ovat saaneet lähettämäämme kuukausittaista ruoka-apua ja olemme
myös auttaneet isän sairaanhoitokuluissa, sillä hänellä on kilpirauhasongelmia.
Bangkokissa he ilmoittautuivat
YK:n pakolaisjärjestölle ja hakivat
turvapaikkaa. Pakistanissa pelkästään kristityn pojan ja muslimitytön
välinen ystävyys voi johtaa murhaan.
Tässä tapauksessa perhettä vastaan
annettu fatwa sekä jumalanpilk-

kasyytökset tekevät asiasta vielä vakavamman.
Siitä huolimatta UNHCR:n kesällä
2017 antama päätös oli musertava:
ei oikeutta turvapaikkaan. Sen jälkeen he piileksivät Bangkokissa, sillä
viisumit olivat luonnollisesti jo umpeutuneet.
Tiistaiaamuna 21. marraskuuta
perheen kerrostaloasunnon oveen
kolkutettiin. Oven takana oli maahanmuuttoviranomaisia, poliisi ja
televisiokanavan kuvausryhmä. Heitä vaadittiin esittämään passinsa,
joista kävi ilmi, että viisumit ovat
umpeutuneet. Koko kuusihenkinen
perhe vietiin maahanmuuttoviranomaisten hallinnoimaan pidätyskeskukseen, jossa he nyt odottavat,
mitä seuraavaksi tapahtuu. Koska
koko perhe saatiin kiinni, on suuri
vaara, että heidät karkotetaan takaisin Pakistaniin.

Lähteet: Marttyyrien Äänen
lähteet, British Pakistani Christians,
Voice of the Persecuted
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Joulukuu-tammikuu tilaisuudet
PETRI NUOTIO:
TI 12.12.

klo 13:00

Helsingin Kristilliset eläkeläiset, Fredrikinkatu 61 b

KE 10.01.

klo 17:00

Kotkan vapaaseurakunta

SU 07.01.

SU 14.01.

SU 21.01.

klo 16:00

klo 16:00

klo 16:00

JUHANI HUOTARI:

SU 10.12. klo 16:00
			
TO-PE 28-29.12.
			

LA 06.01. klo 15:00
			
			
			
AKI MIETTINEN:
SU 14.01.

klo 11:00

Saarijärven vapaaseurakunta

HE PAKENEVAT
HENKENSÄ EDESTÄ
Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi,
lahjoita puhelimella: 0600 13001
Puhelun hinta: 20,28 € + pvm

Kouvolan vapaaseurakunta

Tampereen Kristillinen yhteisö

Kiitos avustasi vainotuille!
Marttyyrien Ääni ry

Länsi-Päijänteen seurakunta, Jyväskylä.
Mukana Korpivaeltajat-kuoro.

Juhani Huotari ja Petri Nuotio mukana Kalajoen
Kristillisellä opistolla pidettävällä perheleirillä

”Kiitos elämästä” –konsertti Pyhän
Mikaelin kirkossa, Laitila. Konsertin lomassa
Juhani Huotarin puheenvuoro. Konsertin tuotto
Marttyyrien Ääni –työlle.

Akaan helluntaiseurakunta. Mukana Pertti Jyrinoja.

klo 19:00

Sotkamon helluntaiseurakunta

TO 25.01.

klo 12:00

Paltamon helluntaiseurakunta

KE 24.01.

TO 25.01.
PE 26.01.

SU 28.01.
TI 30.01.

KE 31.01.

klo 18:00

klo 18:00

klo 18:00

klo 11:00

klo 18:00

klo 18:00

Radio Dei
Marttyyrien ääni joka
kuun toinen ja viimeinen
lauantai klo 15
Aikamme marttyyrit joka kuun ensimmäinen ja kolmas lauantai klo 15

Katso TV7

Marttyyrien ääni -ohjelma
pe 22.12.2017 klo 21:15
pe 05.01.2018 klo 21:15
pe 19.01.2018 klo 21:15
pe 02.02.2018 klo 21:15
pe 16.02.2018 klo 21:15

Kajaanin helluntaiseurakunta

Puolangan helluntaiseurakunta

Suomussalmen helluntaiseurakunta
Hyrynsalmen helluntaiseurakunta

Toistot seuraavan päivänä (lauantaina) klo
13:15 ja seuraavan viikon tiistaina klo 22:30.

Kuopion vapaaseurakunta

Löydät ohjelmat myös arkistosta
tv7.fi / Ohjelma-arkisto / Marttyyrien ääni

Iisalmen vapaaseurakunta

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

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

Vesa Jääskeläinen

marttyyrienaani.fi

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

MARTTYYRIEN ÄÄNI -TIIMI VIERAILEE:
TI 23.01.

I

puh. 040 5522 309

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

Aki Miettinen

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

Petri Nuotio

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

facebook.com/marttyyrienaani

RAAMATUNLUKUOPPAAT

SYYS-JOUL

innostavat tarttumaan Sanaan päivittäin

Aikuisille

Nuorille

27 € vuosi, 24 € kesto

21 € vuosi, 20 € kesto

HETKINEN

LIFTARI

Tilaa itselle tai ystävälle
www.rll.fi tai tilaukset@rll.fi tai
p. 045 122 3664 (ma, ti, to klo 10–15)

Haastatteluss

a Saara!
Teema: Usko
n esikuvia

Raamatunlukijain Liitto

U 2017

