
Korean Marttyyrien Äänelle “Maanalaisen yliopiston” valmistujaispäivä on aina vuoden ko-
hokohta. Viimeksi valmistujaisia vietettiin 1. joulukuuta, jolloin kolme Maanalaisen yliopiston 
opiskelijaa valmistui ja kaksi lähetettiin lähetystyöhön pohjoiskorealaisten pariin. 

Päivä on hyvin merkityksellinen, sillä opiskelijat ovat käyneet läpi hyvin traumaattisia koke-
muksia, joka näkyy myös Maanalaisen yliopiston arjessa. Silti oppilaat kasvavat opintojensa 
myötä Herrassa niin, että heidät voidaan lähettää evankelioimaan muita pohjoiskorealaisia. 

Opintojen aikana yhden opiskelijan, rouva Kimin, perhe siepattiin ja heistä vaadittiin lun-
naita. Hän ei kyennyt keräämään kokoon lunnassummaa, joten hänen perheensä palautettiin 
Pohjois-Koreaan. Aikaa myöten rouva Kim alkoi nähdä Jumalan käden asioiden yllä ja sai siitä 

lohtua, vaikka hän toki suree perheensä kohtaloa. ”Kiitos, että annoitte minulle mahdollisuuden olla yhdessä hyvien Jumalan 
ihmisten kanssa”, hän sanoo. ”Ilman Jumalan rakkautta en voisi tuntea tätä iloa, jota nyt tunnen. Annan vilpittömät kiitokse-
ni kaikille koulun oppilaille ja opettajille.”

Korean Marttyyrien Ääni pyytää rukoilemaan:
”Rukoile opiskelijoidemme puolesta! Pohjois-Korean työ on tärkeää työtä Jumalan valtakunnan hyväksi – erityisesti, kun sitä 
tekevät pohjoiskorealaiset. Sen vuoksi opiskelijamme joutuvat usein hengellisen sodankäynnin kohteiksi. Monet kamppaile-
vat jatkuvasti sairauksien, hyvää tarkoittavien perheenjäsenten, suojelevien viranomaisten ja pitkien koulumatkojen kanssa. 
Pidäthän heidät rukouksissasi!”

Joukko naapureita tunkeu-
tui kotiin Indonesian Poh-
jois-Sumatran pääkaupungis-
sa Medanissa sunnuntaina 
13. maaliskuuta, protestoi-
den kodin käyttämistä heidän 
mielestään ”laittomana” 
kirkkona.

Seurakunnan jäsen julkaisi 
Instagramissa videon hyökkäyksestä, joka tapahtui juuri kun 
uskovat olivat aloittamassa aamurukouksia. ”Emme tehneet 
mitään kiellettyä. Missä on oikeus tässä maassa? Missä on 
uskonnollinen suvaitsevaisuus? Jumala on kanssamme”, 
uskova kirjoitti.

Seurakuntalaiset sanovat saaneensa kaksi kuukautta sitten 
luvan käyttää taloa Indonesian Bethel-seurakunnan tiloina. 
He kertovat, että joitakin asiakirjoja on ollut vaikea saada 
viranomaisilta. 

Medanin poliisi vahvistaa, että mielenilmaus tapahtui, 
mutta he väittävät, että seurakunnalle ei ollut myönnetty 
lupaa.

Islam on Indonesian suurin uskonto. Vuonna 2010 Poh-
jois-Sumatran asukkaista 31 prosenttia oli kristittyjä.

Lähde: International Christian Concern

• Rukoile, että Herra avaisi Indonesian kristityille keinoja 
kokoontua yhteen vastustuksesta huolimatta.

• Rukoile Jumalan johdatusta ja varjelusta indonesialaisil-
le eturintaman evankelistoille, jotka vievät evankeliumia 
uusille ja mahdollisesti vihamielisille alueille.

Bulgarian kristityt iloitsevat, 
sillä vaikka uusi uskontolaki hy-
väksyttiin 21. joulukuuta, siihen 
kaavaillut ankarat rajoitukset 
eivät menneet läpi.

Alun perin lakiin kaavail-
tiin rajoituksia, jotka olisivat 
rajoittaneet uskonnonvapautta 
huomattavasti ja Bulgariaa 

velvoittavien kansainvälisten sopimusten vastaisesti. Bulga-
rian kaikki uskonnolliset ryhmät vastustivat lakiluonnosta ja 
lakiluonnos sai osakseen runsaasti kritiikkiä myös ulkomaisilta 
tahoilta, kuten EU:lta ja Suomen Evankeliselta Allianssilta.

Kun lakiluonnoksesta keskusteltiin parlamentissa, kaikki 
uskonnonvapautta rajoittavat muutosehdotukset hylättiin. 

Alun perin ehdotettiin esimerkiksi, että uskonnollisella yh-
teisöllä tulee olla vähintään 300 jäsentä tullakseen tunnuste-
tuksi oikeudellisena yhteisönä ja että uskonnollista toimintaa 
ei saisi harjoittaa missään muualla, kuin sitä varten tarkoite-
tuissa tiloissa. 

Ennen lain hyväksymistä Bulgarian kristityt järjestivät kah-
deksan mielenosoitusta lakia vastaan ja rukoilivat, että laki ei 
menisi läpi ehdotetulla tavalla. 

Lähteet: Evangelical Focus, Bulgarian Evankelinen Allianssi

• Kiitos Jumalalle, joka vastasi uskovien rukouksiin tällä 
tavalla.

• Kiitos siitä, että uhka uudesta laista yhdisti Bulgarian kris-
tittyjä yli seurakuntarajojen. Rukoile, että tämä yhtenäi-
syys saisi kestää.

Lyhyesti ja rukoillen –  Etelä-Korea, Indonesia, Bulgaria


