
Lyhyesti maailmalta – Pohjois-Korea, Kiina, Vietnam

Kiitos kaikille Pohjois-Korean evankelioinnille tukensa antaneille! Viime 
vuonna lähetettiin 39.903 Raamattua vetypalloilla, 14.200 palloa vesiteitse. 
Lisäksi 2000 USB- ja SD-korttia. Joka ilta lähetetään 90 minuuttia kestävä 
lyhytaaltoradiolähetys Pohjois-Koreaan, joka tavoittaa arviolta kaksi miljoo-
naa pohjoiskorealaista. Ohjelmia tekevät uskoon tulleet pohjoiskorealaiset 
loikkarit.

Yksi evankeliumilla tavoitetuista kertoo näin: ”Näiden materiaalien kaut-
ta olen oppinut, että Jumalan rakkaus ja armo on syvempää kuin meri ja 
loputonta kuin taivas. Minulle ei riitä pelkästään uskoa Jumalan rakkauteen, 

vaan teen parhaani maksaakseni takaisin hänen armoaan uskollani. Ensimmäinen kutsumukseni on kertoa evan-
keliumia kaikille ympärilläni oleville ja pyrkiä toteuttamaan Jumalan sanaa päivittäisessä elämässäni. Omistan 
myös elämäni Jumalan palvelemiselle, kunnes maassani tiedetään Jumalasta yhtä hyvin kuin muissa maissa.”

• Kiitos Jumalalle, että evankeliumi tavoittaa pohjoiskorealaisia kaikesta estelystä huolimatta.
• Pyydä, että Jumala vahvistaisi näitä uusia uskovia, että he voisivat kasvaa uskossaan.
• Rukoile viisautta, johdatusta ja varjelusta Marttyyrien Ääni -toimistojen Pohjois-Koreaan suuntautuvalle työlle.

Kiinassa pastorit ovat 
saaneet noin miljoonan 
euron sakot kolehtien 
keräämisestä seura-
kunnassaan, kertoo 
ChinaAid. Kyse on 
viranomaisten kanssa 
vaikeuksiin joutuneesta 

Huoshi-seurakunnasta ja sen kahdesta pastorista, Su 
Tianfusta ja Yang Huasta (kuvassa). Pastori Yang Hua 
tuomittiin vuosi sitten kahdeksi ja puoleksi vuodeksi 
vankeuteen ”valtionsalaisuuksien julkistamisesta”.

Huoshi-seurakunta perustettiin vuonna 2009. Vi-
ranomaisten mukaan kerätyt kolehdit ovat ”laitonta 
tuloa” ja pastoreiden on maksettava kerätyn kolehdin 
suuruinen sakko. Pastorit ovat tehneet useita valituksia 
päätöksestä, mutta päätös on pidetty voimassa eikä 
siitä enää voi valittaa. Pastorit selittivät, että kolehti 
käytettiin seurakunnan tarpeisiin, mutta turhaan. Juuri 
tulleen tiedon mukaan seurakunnan omaisuutta on nyt 
alettu takavarikoida.

• Rukoile Jumalan huolenpitoa Huoshi-seurakunnalle.
• Pastori Yang Hua on ollut vankilassa vakavasti sairaa-
na. Rukoile hänen terveytensä puolesta.
• Rukoile myös Yang Huan vaimon ja lasten puolesta, 
joilla on vaikeaa hänen vankilassa ollessaan.

Kiinan lisäksi myös Vietna-
missa on uusi uskontolaki, joka 
tuli voimaan vuoden alussa. 
Kristityt ovat lain vaikutuksista 
huolissaan, sillä sen mukaan 
uskonnollisten ryhmien täytyy 
rekisteröityä ja viranomaisten 
on hyväksyttävä ne. Lain sana-
muodot ovat myös niin tulkin-
nanvaraiset, että sen avulla 

voidaan rajoittaa seurakuntien toimintaa.
Huolimatta joistakin kohennuksista uskonnonvapau-

teen Vietnamissa, kristityt kohtaavat silti edelleen jopa 
väkivaltaista vastustusta. Kristitty lakimies Nguyen Van 
Dai (kuva) ja pastori Nguyen Trung Ton ovat yhä pidätet-
tyinä Hanoissa sen jälkeen, kun heidät pidätettiin 2015 
ja 2017, koska he vaativat uskonnonvapauteen paran-
nuksia. He eivät saa tavata asianajajiaan. 
Lähteet: Asianews, UCAnews

• Kiitos Jumalalle parannuksista uskonnonvapauteen, 
rukoile, että uusi laki ei heikentäisi sitä.
• Rukoile, että uskovien todistus puhuttelisi heitä vai-
noavia ja johtaisi heidät parannukseen.
• Uskovia vastustetaan eniten heimoalueilla. Rukoile 
näillä alueilla asuvien uskovien ja pastoreiden puolesta.


