
 

Hei vuonna , 

 

Meillä oli kesäkuussa vieraita Kiinasta. Kaksi nuorta 
naista, jotka opiskelevat Norjassa viipyivät luonamme 
pari päivää. He kertoivat tarinansa eri solukokouksissa 
tällä alueella. He kertoivat poliisien kautta tulevasta 
vainosta, joka kohdistuu vain niihin, jotka seuraavat 
Kristusta. Kiinassa saa kokoontua kodeissa, jos ryhmä on 
pieni. Mutta jos kyseessä on iso ryhmä, heitä hakataan ja 
laitetaan vankilaan. Monet pastoreista ovat olleet 
vankilassa. Jokaista on opetettu miten paeta, jos he saavat 
sanan, että poliisit ovat tulossa. Yksi henkilö pitää vahtia 
ja tämä henkilö soittaa johtajalle varoittaakseen ryhmää. 
Kaikki muut kännykät ovat poissa päältä ja SIM-kortit 
otettu pois, niin ettei poliisi näe kaikkia puhelimen 
signaaleja tulossa samasta paikasta. Suurimmalla osalla 
ihmisiä ei ole rahaa maksaa lääkäreille, niinpä monet ovat 
tulleet yhteisöön ottaakseen vastaan parantumisen. Ja 
siellä he parantuvat. 
 

Nämä tytöt ovat osa Taivaallisen miehen yhteisöä.  Poliisit 
vangitsivat Taivaallisen miehen (veli Yun), jolla nimellä 
monet hänet tuntevat, hänen uskonsa vuoksi. Aivan kuin 
Paavalin, Jumalan käsi vapautti hänet. Hän pakeni 
Jumalan ihmeenomaisen suunnitelman kautta ja elää nyt 
vapaana Saksassa. 
 

Kiinalaiset kristityt seisovat vahvana uskossa läpi kaiken 
vainon. He kertovat sinulle, etteivät he halua sinun 
rukoilevan, että vainot loppuisivat vaan rukoilevan, että 
heidän uskonsa kasvaa. Me olimme niin kosketettuja 
heidän rakkaudestaan Jumalaan ja heidän  
sitoutuneisuudestaan luovuttaa itsensä kokonaan, jopa 
elämänsä, Hänelle. Monissa maissa meillä on vapaus 
ylistää ja puhua Jumalan asioista. Elämmekö elämämme 
Hänelle vai itsellemme? 
  

Meidän on luotu Hänen ilokseen 
Ilm 4:11 Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, 
olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, 
sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat 
olemassa ja ovat luodut  (engl. NKJV: sillä sinun iloksesi 
me olemme ja meidät on luotu) 
 
Olemaan yhteydessä Isän kanssa. 
1. Joh. 1:3 minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me 
myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän 
kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, 
Jeesuksen Kristuksen, kanssa. 

 
Hän antoi Poikansa, että voisimme olla Hänen 
kanssaan.   
Gal. 2:20  ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää 
minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän 
Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut 
minua ja antanut itsensä minun edestäni.   
 
Olemmeko antaneet elämämme Hänelle vai onko tämä 
maailma tärkeämpi? Meidän täytyy muistaa, miksi 
olemme täällä maan päällä. Jumalan kunniaksi ja 
ollaksemme yhteydessä Jumalan kanssa, joka rakastaa 
meitä yli  kaiken, mitä voimme sanoiksi pukea. Sitoudu 
uudelleen Häneen tänään. Elä elämäsi yksin Hänelle. 
 
Kuvat:  
Norjan Perustuslain päivää vietetään 17. toukokuuta. 

Se muistuttaa päivästä, jolloin Norjan perustuslaki 

allekirjoitettiin, 17. toukokuuta  1814 Eidsvollissa. 

Päivää kutsutaan norjaksi myös nimellä syttende maj 

(17. toukokuuta) tai Nasjonaldagen (Kansallispäivä). 

Huomionarvoinen seikka Norjan Perustuslain Päivässä 

on sen epämilitäärinen luonne. Kaikkialla Norjassa 

pidetään lasten kulkueita, joissa on valtavasti lippuja, 

nämä kulkueet muodostavat keskeiset juhlinnan 

elementit. Jokainen peruskoulualue järjestää oman 

kulkueensa, jossa soittokunnat marssivat koulujen 

välillä. Lapset marssivat kulkueissa yhdyskuntien läpi, 

he pysähtyvät usein vanhainkotien, sodan 

muistomerkkien ym. luona. Pisin kulkue on Oslossa, 

jonka keskustaan matkustaa  noin 100.000 henkeä 

osallistumaan pääjuhlallisuuksiin. Tämä näytetään 

televisiossa joka vuosi, juontajat kommentoivat 

pukuja, lippuja jne, samoin näytetään paikallisia 

raportteja juhlallisuuksista kaikkialla maassa. 

Massiivisessa Oslon kulkueessa on mukana noin 100 

koulua ja marssivia orkestereita. Se marssii 

kuninkaallisen palatsin ohi, missä kuningasperhe 

tervehtii kansaa pääparvekkeelta. 

Monet ihmiset, erityisesti lapset, pukeutuvat 

hienoimpiin vaatteisiinsa päivän kunniaksi (huomioi, 

miehet pitävät pukua ja solmiota) moni valitsee 

“bunadin”, joka on norjalainen kansallispuku. Erilaiset 

kansallispuvut heijastavat Norjan eri kuntia tai alueita. 

(Sininen on rannikon väri – ruskeat ja vihreät 

sisämaasta). Kansallispäivänä pelataan paljon pelejä, 

on aktiviteetteja ja yhteisiä kokoontumisia. 

Ylistys Jumalalle Hänen valtavasta rakkaudestaan!   

Kevin & Deborah Martin  

Sami 


