VOM Sisaret– sydämeltä sydämelle
Susanna Malesiasta
”Menetkö kanssani naimisiin, vaikka joutuisin joskus
vankilaan?” kysyi pastori Raymond kosiessaan Susannaa. Onpa
erikoinen tapa kosia, tuumi Susanna. Mutta hän oli korviaan
myöten rakastunut hyväsydämiseen ja epäitsekkääseen
Raymondiin, ja oli varma, että rakastaisi niin myötä- kuin
vastoinkäymisissä. He menivät naimisiin ja perhe kasvoi
kolmella lapsella. Elämä oli onnellista, vaikka työtä oli paljon.
Raymond sai sydämelleen auttaa köyhiä ja vähäosaisia. Hän
perusti järjestön, jonka kautta alkoi auttamaan hädänalaisia.
Pastori Raymond ei erotellut ihmisiä etnisen taustan, uskonnon tai minkään muun mukaan, vaan auttoi
kaikkia, jotka tarvitsivat erityistä tukea elämässään. Avoimesti kristitty Raymond alkoi työnsä tähden
saada tappouhkauksia. Susanna kertoo, että uhkauksien myötä hänen miehensä alkoi rukoilla entistä
enemmän ja opetella ulkoa Raamatun jakeita, aivan kuin olisi aavistanut, että jotain tulee tapahtumaan.

Helmikuun 13. vuonna 2017 pastori Raymond siepattiin ammattitaitoisesti organisoidussa operaatiossa,
jonka naapuritalon turvakamera ikuisti. Kun perhe ei saanut Raymondiin enää yhteyttä, he huolestuivat.
He menivät tekemään ilmoituksen kadonneesta poliisilaitokselle, mutta siellä Susanna joutui itse
tiukkaan kuulusteluun. ”Mitä miehesi tekee? Missä hän työskentelee? Käännyttääkö miehesi muslimeja
kristityksi? Kuinka monta muslimia on kääntynyt?” Kuulustelua jatkettiin viisi tuntia, mikä oli hyvin
traumatisoivaa niin Susannalle kuin heidän lapsilleen tilanteessa, kun perheen isä oli yllättäen kadonnut.
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Sieppauksesta on nyt kulunut lähes kolme vuotta. Yhä on
epäselvää, mitä pastori Raymondille on tapahtunut.
Muslimienemmistöisessä Malesiassa kristityksi
kääntyminen on vastoin lakia, samoin evankelioiminen.
Susanna jatkaa kampanjointia miehensä löytymisen
puolesta, huolimatta jatkuvasta epätietoisuudesta ja
pelosta. Kaiken keskellä hän on saanut tukea Jumalalta ja
kristityiltä eri puolilta maailmaa. Raymondin puolesta on
laadittu vetoomus, jonka saa toimistoltamme. Voit myös
rohkaista Susannaa kirjoittamalla hänelle.

➢ Rukoile perheen vaikean tilanteen puolesta!
➢ Kuuntele Susannan haastattelu Radio Deistä la 14.12. klo 15.
➢ Vetoa Raymond Kohin puolesta. Pyydä vetoomus
toimistoltamme info@vomfinland.fi tai 040 5522 309.
➢ Rohkaise Susannaa kirjoittamalla hänelle yllä olevaan
osoitteeseen.

