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”Saapuessamme, miehet tulivat meitä kohti 
yksi kerrallaan ja toivottivat meidät ter-
vetulleeksi kätellen ja leveästi hymyillen, 
ja usein he myös ja halasivat. Pystyimme 

tunteman hien hajun ja tiesimme, että monet 
eivät olleet päässeet peseytymään useampa-
an päivään… Talossa, jossa kokoonnuimme ei 
ollut sähköjä, ikkunat oli peitetty huovil-
la, estääksemme epätoivotun huomion. Huo-
netta valaisevat vain kynttilät ja ikkunan 
karmien ja huovan välisestä raosta tuleva 
pieni auringon valo. Seuraavien tuntien 

aikana kokisimme jotain, jota vain harvat 
ovat kokeneet…“

Veli Andreas, Open Doorsin perustaja, osallistuttuaan 
maanalaisen seurakunnan kokoontumiseen Afganistanissa

Haluatko mukaan matkalle rohkaisemaan vainon 
alla eläviä kristittyjä?

Haluatko olla vapaaehtoisena Open Doorsin työssä Suomessa?

Open Doors Finland ry
Helsingintie 10
02700 Kauniainen
Puh. 020 719 1140
Sähköposti: finland@od.org 
                                                                                                                                   
Y-tunnus: 2699301-2
Tilinumero:
FI47 8000 0710 0322 54Palvelemassa maailman vainottuja kristittyjä
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Palvelemassa maailman vainottuja kristittyjä



Ympäri maailmaa miljoonat kristityt jou-
tuvat salaamaan uskonsa. Kymmenissä 
maissa Jeesuksen seuraamisen hintana 
voi olla väkivalta, vankeus tai jopa kuo-
lema. Tämän vuoksi miljoonat kristityt 
kokoontuvat salassa. Nämä salaiset 
seurakunnat muodostavat maanalaisen 
kirkon – kirkon, jonka jäsenet rukoilevat 
hiljaisuudessa, palvovat piilossa. 

Yksi heistä on Uguen* maanalaisen 
seurakunnan pastori Nepalissa. Vierail-
kaamme lyhyesti hänen seurakunnas-
saan. Kuljet pimeän suojassa yksinäi-
seen taloon, nouset narisevat portaat ja 
koputat kolmesti ovelle. Harmaapäinen 
ovenvartija kurkistaa ovenraosta ja sinut 
tunnistaessaan hän lyö onnellisena 
kädet yhteen: ”Jaimshi” – Nepalilainen 

sanonta mikä tarkoittaa ”ylistys Herralle.”
Sisällä lauletaan lauluja hiljaa kuiskaten, 
luetaan Raamattua ja nautitaan yhtei-
nen ateria. Tämä maanalainen seura-
kunta kokoontuu joka torstai, mutta 
vain kerran vuodessa tässä talossa. Joka 
viikko kokoontumispaikka on eri. Tämä 
seurakunta on koko ajan liikkeessä.

Secret Churhc – maanalainen kirkko 
on mahdollisuus suomalaisille kristi-
tyille päästä vierailemaan maanalaisen 
seurakunnan maailmaan. Nuorten 
ryhmissä, koko seurakunnan tapaami-
sissa, pienryhmissä tai muihin tilaisuuk-
sissa voidaan kokoontua veisaamaan 
kuiskaten, jakamaan Raamatun lauseita 
ulkomuistista, rukoilemaan hiljaisuudes-
sa jne…

Kokoonnu yhdessä maailman 
salaisten seurakuntien kanssa

Ympäri maailman miljoonat kristityt joutuvat salaamaan uskonsa 

Koe maanalaisen seurakunnan kokoontuminen

*Nimet on muutettu turvallisuussyistä2



Järjestäessäsi Secret Church -tapah-
tuman mahdollistat osallistujille 
vuorovaikutteisen kokemuksen, joka 
voi auttaa ymmärtämään syvemmin 
vainottujen kristittyjen tilannetta. 
Tapahtuman avulla pääset lisäämään 
tietoisuutta tämän hetkisistä vainoista, 
sekä auttamaan vainottuja kristittyjä 
ympäri maailmaa.

Secret Church on innostava johdatus 
vainottujen kristittyjen jokapäiväiseen 
elämään. Se voidaan toteuttaa niin nuo-
rien kuin aikuisten ryhmälle. Materiaalin 
pohjalta tapahtuma voi toteuttaa esi-
merkiksi tapahtuman osana, rippileirillä, 

nuortenillassa, tai kotona kokoontuvalle 
Raamattupiirille.

Sanoessamme ”herää” tarkoitamme sitä 
kirjaimellisesti! Suosittelemme nimittäin 
tapaamaan oikeasti aamun sarastaessa 
salaisessa paikassa, kuten uskon sisarem-
me joutuvat tekemään ympäri maail-
maa. Toteuttaminen tällä tavalla, tekee 
kokemuksesta mahdollisimman aidon.

Voit tietysti tavata milloin tahansa, 
mutta aamuyöllä kokoontuminen 
todellisuutta miljoonille kristityille, jotta 
he olisivat turvassa ja pysyisivät piilos-
sa. Tästä syystä he nousevat varhain ja 
tapaavat salaisessa paikassa.

Herää
ÄÄRIMMÄISEEN VAINOON

Kuvittele, että kello on viisi aamulla. Nukut sängyssäsi.

Yhtäkkiä heräät puhelimesi värinään ja huomaat saaneesi 
tekstiviestin. Tekstiviesti ei ole pitkä- siinä lukee vain kellonai-
ka ja paikka. Sinä tiedät mitä se tarkoittaa.

Nouset nopeasti ylös, puet päällesi ja lähdet ulos. Aamu sa-
rastaa. Kiirehdit paikkaan, joka luki tekstiviestissä. Saapuessa-
si paikalle näet symbolin, joka on piirretty valkoisella liidulla 
oviaukkoon.  Olet löytänyt perille.

Sisällä on hämärää. Pöydällä on kynttilä ja ikkunat on peitetty 
huovilla ja lakanoilla.

Kynttilä tuo valoa huoneeseen sen verran, että huomaat siellä 
olevan muitakin.  Toiset ovat varanneet paikan sinulle paikan. 
On hiljaista ja kello lähenee aikaa, joka luki tekstiviestissä. 
Hiljaisuus rikkoutuu ja kuulet sanottavan:…

”Tervetuloa maanalaiseen seurakuntaan, hienoa että olette 
saapuneet paikalle!”
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1. VALITSE AJANKOHTA  
Valitse sopiva ajankohta. Myöhäinen 
aika saattaa toimia hyvin, monet kristityt 
joutuvat kokoontumaan yön pimeinä 
tunteina. Aikainen aamun sarastus 
tai illan hämärä tuovat todellisuutta 
vastaavan tunteen tilanteelle. Ajankohta 
kannattaa miettiä kuitenkin ryhmäkoh-
taisesti, ottaen huomioon esimerkiksi 
rippileirillä vähäisten yöunien vaikutuk-
set koko leirin toimivuuteen.

”Tapasin toisia kristittyjä keskiyön ja aamu-
kahden välillä. Ajankohta valikoitui turval-
lisuussyistä ja myös siksi, että suurin osa 
meistä käy töissä päiväsaikaan.”    Pasha, 
maanalaisen kirkon jäsen Lähi-idässä.

2. VALITSE PAIKK.  
Kristityt ympäri maailmaa kokoontuvat 
epätavallisissa ja paikoissa. Suurin osa 
kokoontumisista on taloissa tai asun-
noissa. Jotkut kokoontuvat ravintoloissa 
ja naamioivat tapaamisen tavalliseksi 
päivälliseksi tai syntymäpäiväjuhlak-
si. Olemme kuulleet kristityistä, jotka 
kokoontuvat keskeneräisten raken-
nusten rakennustyömaalla tai hyläty-
issä autiotaloissa. Pohjoiskorealaisella 
vankileireillä maanalainen seurakunta 
kokoontuu vessoissa. Yritä löytää siis 
jokin omaperäisempi paikka kuin kirkko. 
Valitse mielellään jokin odottamaton 

paikka, voit olla myös rohkeasti luova. 
Mikäli Suomessa olisi avointa kristittyjen 
vainoa, mikä olisi hyvä paikka kokoon-
tua salassa? 

Tässä muutama esimerkki mah-
dollisista paikoista:

•     talli, vaja, aitta tai muu maaseud-
un asumaton rakennus

•    metsä 
•    tyhjä liiketila 
•    autotalli 
•    kellari 
•    kahvila  
•    rahtikontti

Toki voit käyttää myös kirkkotilaa, mutta 
jos teet näin niin järjestä tila jollain 
tapaa enemmän vastaamaan maanalai-
sen seurakunnan olosuhteita. Teippaa 
vaikka kirkon oviin ”PÄÄSY KIELLETTY” 
–lappuja, jotta tulisi vaikutelma käytöstä 
pois olevasta kirkosta. Johdata ihmiset 
kirkkoon toisen oven kautta.

Valitessasi tilaa varmista, että se on 
turvallinen ja sinulla on lupa tilaisuuden 
järjestämiseen. Haluamme, että saatte 
kokea millaista on olla osa maanalaista 
seurakuntaa, mutta ei niin että joku 
loukkaantuu tai saa sakot!

OSA YKSI
Oman salaisen kokoontumisen järjestäminen

Valmistelu
Oman Secret Church tapahtuman järjestäminen ei ole vaikeaa, mutta 
se vaatii hieman suunnittelua ja valmistelua.
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”Muistan miten iso vaiva oli päästä 
kotikirkkoon. Ajoin ensin ruokakaupalle ja 
jätin auton sen parkkipaikalle. Hyppäsin 
siellä toiseen autoon, missä oli muita 
seurakuntalaisia matkalla kirkkoon.  
Jumalanpalveluksen ajan meidän piti 
istua vieri vierekkäin lattialla, jotta kaikki 
pinta-ala tulisi hyötykäyttöön. Meitä oli 
noin 40.” Kirkon pastori Bruneissa

3. LEVITÄ HUHUJA 
Monissa paikoissa kristityt eivät voi julki-
sesti mainostaa kokoontumisiaan. He 
käyttävät kännyköitä, sosiaalista mediaa 
tai kuiskaavat viestejä toisilleen. Meillä 
on mahdollisuus toimia hiukan av-
oimemmin. Levitä sanaa kuitenkin aina-
kin siitä että jotain on tapahtumassa. 
Voit myös pitää osan salassa, esimerkiksi 
kertoa mitä tapahtuu mutta ei missä.

4. SUUNNITTELE TAPAHTUMA 
Suunnittele sisältö tapaamiseen. Sivulla 
kuusi on lueteltuina Secret Churchissa 
toteutettavia asioita. Suunnittele etukä-
teen, missä järjestyksessä haluat niitä 
toteuttaa ja mitä sinun tulee mahdolli-
sesti valmistella niihin etukäteen. 
•     Katso myös stivun yksitoista extra 

materiaali

5.  VALMISTELE KOKOONTUMIS  
PAIKKA

Kun kokoontumispäivä koittaa on aika 
valmistella tilaa. Ehkä ikkunat pitää 
peittää? Tulisiko oveen tai porttiin sala-
inen symboli? Onko jokin tunnussana 
tai portinvartija tarpeen? Voit yrittää 
pimentää tilan ja laittaa muutaman 
kynttilän. Krusifiksin voi rakentaa paikal-
la löytyneistä materiaaleista. Tuolit eivät 

ole välttämättömiä. Monissa maanalai-
sissa seurakunnissa ympäri maailman 
ihmiset istuvat lattialla.

  Kartta 

Mikäli koet tarpeelliseksi, voit piir-
tää myös karttoja tapaamispaikal-
le.  Voit tehdä karttoihin erilaisia 
reittejä kokoontumispaikalle ja 
nuoret voivat tarpeen mukaan 
kulkea myös pareittain paikalle. 
Tämä ei ole pakollinen, mutta se 
saattaa olla kätevä erityisesti jos 
Secret Churchia aloittaessa on 
kokoonnuttu aluksi yhteisesti.
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OSA KAKSI
Kokoontukaa yhteen

Joku voi olla ovella vahtina. Sulkekaa 
kännykät, tabletit ja muut laitteet tai 
voitte jopa kerätä ne yhteiseen talteen. 
Puhukaa hiljaisilla äänillä. Aloittakaa 
lyhyellä selvityksellä siitä mitä on ta-
pahtumassa. Monissa maissa puhelimen 
tuominen kokoontumispaikkaan vaa-
rantaa koko maanalaisen seurakunnan 
koska ihmisiä voidaan jäljittää kännyk-
käsignaalin avulla. On myös mahdollista 
jättää kännykät kokonaan pois. 

1. LUKEKAA RAAMATTUA  
Jakautukaa tarvittaessa pienempiin 
ryhmiin ja jakakaa toisillenne Raama-
tunjakeita ulkomuistista. Voit pyytää 
osallistujia kertomaan jonkin jakeen, 
joka on auttanut heitä vaikeina aikoi-
na. Voit etukäteen pyytää osallistujia 
salakuljettamaan Raamatun jakeita 
käsin kirjoitettuina lapuille ja vaattei-
siin piilotettuna tai haastaa osallistujia 
opettelemaan suosikkijakeensa ulkoa. 
Jakeita voi myös käyttää rukouksina.

Afganistanissa Raamatun hallussapito 
on hyvin vaarallista ja niitä on vaikea 
saada käsiinsä, joten uskovat opette-
levat jakeita ulkoa. Vietnamissa eräällä 
kristityllä ryhmällä oli niin kova pula 
Raamatuista, että halukkaiden tuli 
osoittaa todella haluavansa Raamattu 
opettelemalla ulkoa psalmin 119, kaikki 
176 jaetta! Ja tälläkin keinolla he pää-
sivät vain jonotuslistalle.

2. LAULAKAA:  
Monissa paikoissa kun kristityt koko-

ontuvat salassa he joutuvat puhumaan 
hyvin hiljaa, jotta naapurit eivät kuu-
lisi mistä on kyse. Voitte laulaa laulun 
kuiskaamalla tai vain liikuttamalla suuta 
äänettömästi.  Voit valita esimerkiksi jo 
jonkun ryhmälle tutun laulun lauletta-
vaksi tapahtumassa. Mikäli ryhmä ei ole 
sinulle entuudestaan tuttu, selvitä etukä-
teen minkä laulun he osaisivat ulkoa.

3. RUKOILKAA:  
Maanalaisen seurakunnan kokoontumis-
sa ympäri maailman kristityt rukoilevat 
kuiskauksin, jotta heitä ei kuultaisi. Po-
hjois-Koreassa seurakunnan kokoontu-
minen saattaa tarkoittaa kahta henkilöä, 
jotka seisovat rinnakkain ja kumpikin 
rukoilee äänettömästi. Jotkut vainotut 
kristityt rukoilevat julkisilla paikoilla 
kuten kahviloissa ja ravintoloissa, mutta 
he pitävät silmänsä auki, jotta vaikuttaisi 
siltä, että heillä on käynnissä tavallinen 
keskustelu. Rukoilkaa maanalaisen kir-
kon puolesta käyttäen näitä keinoja.
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Pysykää piilossa: Monet ovat järjestäne-
et salaiseen kokoontumiseensa vierailun 
”salaiselta poliisilta.” Hanki joku hakkaa-
maan ovea kesken tilaisuuden ja huuta-
maan ”tiedämme että olette siellä!”

HUOM! Secret Churchin tarkoituksena 
ei ole kuitenkaan jättää osallistujille 
pelokasta ja ahdistunutta mieltä, vaan 
enemmänkin innostava ja jännittävä 
kokemus, joka herättää ajatuksia uskon 
sisariemme ja veljiemme tilanteesta. 
Kannattaa tässäkin ottaa siis huomioon 
myös mahdollisesti ryhmässä olevat 
herkemmät osallistujat.

Varokaa tiettyjä sanoja: Monissa maissa 
Jeesuksen nimi on olla vaarallista lausua 
ääneen. Sopikaa korvaavia sanoja sa-
noille Jeesus ja Jumala. 

Kokoontumisen jälkeen käykää 
keskustelu siitä mitä olette kokeneet. 
Sivulta 8 löytyy keskusteluun liittyviä 
ohjeita ja ehdotuksia.

4. OTTAKAA SEURAAVA ASKEL
Tilaisuuden päätteeksi rohkaise kä-
vijöitä jatkamaan matkaa vainottujen 
kristittyjen kanssa esimerkiksi jakamalla 
ajankohtaisia rukousaiheita, ja jakamalla 
muuta Open Doors –järjestön tuotta-
maa materiaalia.  

Nyt voitte jälleen toimia avoimesti ja 
jakaa kokemuksenne muille: Lataa 
kuva kokoontumisesta Facebookiin tai 
Instagramiin.  

Ohessa on kuva maanalaisen seura-
kunnan kokoontumisesta Somalias-

sa. Siellä Jeesuksen seuraaminen on 
hengenvaarallista. Ainoa tapa, jolla siellä 
kokoontuneet kristityt saattoivat kuvata 
yhdessäoloaan, oli ottamalla kuvan 
kengistään. Voitte eläytyä heidän tilan-
teeseensa ja ottaa selfien esimerkiksi 
omista kengistänne ja jakaa sitä sosiaali-
sessa mediassa #secretchurchselfie.

Tämä on hyvä muistutus muillekin siitä, 
miten vaarallista kirkossa käynti voi 
olla. Kertokaa kokemuksestanne myös 
seuraavassa seurakunnan tilaisuudessa. 
Palvelkaa maanalaista seurakuntaa kert-
omalla maailmalle sen olemassaolosta!

  Kielletty         Sallittu 

 Jeesus         Valittu

 Jumala          Meidän isä/ Isä

     Raamattu           Kirja  
     / Jumalan sana 

 Seurakunta          Perhe
/ Kirkko  Bön       

Rukous         Puhua isän kanssa
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Tässä osiossa on ehdotuksia maan-
alaisenkirkon jälkeiseen keskusteluun 
ja yhteenvetoon. Ohjaaja voi kysyä 
kysymykset ja kertoa maanalaisesta 
kirkosta tätä osiota apuna käyttäen. 

•     Millainen kokemus teille oli Secret 
Church?  

•    Miltä se tuntui? 
•    Millaisia ajatuksia se herätti? 
•     Puhutteliko Jumala tämän  

kokemuksen kautta?
•     Nousiko mieleesi joku Raamatun 

kohta? 

Miljoonat kristityt ympäri maailmaa 
joutuvat salaamaan uskonsa…

Meille Secret Church saattaa olla mie-
lenkiintoinen ja jännittävä kokemus. Se 
poikkeaa siitä, mihin olemme tottu-
neet, mutta se ei ole meille kuitenkaan 
vaarallista tai laitonta. Meidän ei tarvitse 
oikeasti olla huolissamme seuraako 
meitä joku tai pidätetäänkö meidät. 
Tällainen kokoontuminen ja sen tuomat 
uhat ovat kuitenkin todellisuutta monel-
le kristitylle.

Kristityt, jotka joutuvat pitämään us-
koaan salassa eivät haluaisi kokoontua 
tällä tavalla. He haluaisivat kokoontua 
vapaasti jumalanpalvelukseen kuten 
mekin, mutta se ei ole heille mahdollis-
ta. He tarvitsevat seurakunnan johtajia 
ja yhteyttä toisiin kristittyihin: Yhteisiä 
kokoontumisia, yhteistä rukousta, 

raamattuopetusta sekä yhteistä juma-
lanpalvelusta.  Vainotuille kristityille 
yhteiset hetket ovat vainon keskellä 
entistäkin tärkeämpiä.

Esimerkkejä maanalaisesta kirkosta 
ympäri maailmaa 
Maissa, joissa kristillisyys on kielletty, 
suuri osa kokoontuu salaisesti jonkun 
kotiin. Somalian tai Bhutanin kaltaisessa 
maassa kristityt saapuvat kokoontumi-
siin mahdollisimman huomaamatto-
masti ja varovaisesti yksi kerrallaan, jotta 
muiden huomio ei kiinnittyisi heihin. 
Myös heidän tapaamispaikkansa vaih-
tuu viikoittain.

He saattavat tavata mitä erikoisimmissa 
paikoissa. Pohjoiskoreassa vankileireillä 
oleva kristitty nainen nimeltä Hea Woo 
piti todella salaisia kokoontumisia wc- 
tiloissa. Hän kuvailee wc kokoontumi-
siaan näin: ” Minä opetin muille Raa-
matun kohtia ja joitakin lauluja ja me 
lauloimme niitä lähes äänettömästi.”

Tällä hetkellä seurakunta  
on kasvamassa

•     Ihmeellisintä on, että seurakunta 
on kasvamassa tällaisissa olosuh-
teissa.

•     Se tapahtuu hitaasti, mutta tasai-
seen tahtiin ja ihmisiä tulee uskoon.

OSA KOLME
Keskustelu ja yhteenveto ehdotus loppuun
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KERTOMUS: Maanalainen kirkko Keski-Aasiassa  
Eräässä Keski-Aasian maassa on mies nimeltä Alisher*. Hän on maanalaisen 
seurakunnan pastori ja kuriiri. Hänen kotimaassaan vain yhdellä kymmenestä 
kristitystä on Raamattu tai muuta hengellistä kirjallisuutta ja niiden hallussa 
pito on maan laissa kiellettyä.

Alisher vierailee kuukausittain maanalaisissa seurakunnissa. Hän on vas-
taanottaa hengellisiä kirjoja Open Doorsin koordinaattoreilta ja sen jälkeen 
kuljettaa materiaalin salaa maanalaisille seurakunnille maan eri osiin.

Alisher on todella tärkeä ihminen meille”, kertoo eräs pastori maanalaisesta 
seurakunnasta. ”Olisi erittäin vaikeaa johtaa kirkkoa ilman Alisherin tuomaa 
kirjallisuutta.” 

Hän vie Raamattuja, kristillisiä opinto-oppaita, lasten Raamattuja sekä 
muuta materiaalia, joka tukee ihmisten uskon elämää ” Me kristityt olemme 
muutoksen siemen maassamme. Raamattujen ja muun materiaalin toimitta-
minen on toki vaarallista, mutta haluan jatkaa työtä, koska jokaisella on oikeus 
kuulla evankeliumi. Usko Jeesukseen syntyy kuulemisesta”, Alisher toteaa.

- Kuusikymmentä vuotta sitten mies 
nimeltä Andreas matkusti Neuvostoliit-
toon tavatakseen siellä kommunistisen 
diktatuurin alistamia kristittyjä.

- Hän löysi maanalaisen seurakunnan, 
jossa luultiin, että muu maailma on 
unohtanut heidät. Hän päätti auttaa näi-
tä kristittyjä. Andreas pakkasi pieneen 
kuplavolkkariinsa Raamattuja ja aloitti 
salakuljettamaan niitä ns. rautaesiripun 
taakse silloiseen Neuvostoliittoon. Toi-
minta oli äärimmäisen vaarallista.

- Pian muut kristityt Euroopassa havah-
tuivat tilanteeseen ja ryhtyivät avuksi. 
Syntyi järjestö nimeltä Open Doors. Sen 
toiminta levisi Neuvostoliitosta lisäksi 
myös Kiinaan, Lähi-itään ja Afrikkaan…

- Tällä hetkellä Open Doors palvelee 
vainottuja kristittyjä yli 60 kohdemaas-

sa, joissa edelleen kristityt ovat vainon 
kohteena.

- Vuonna 2015 yli 7000 kristittyä ta-
pettiin uskonvakaumuksensa vuoksi. 
Edelleen kymmenet miljoonat kristityt 
joutuvat kokoontumaan salassa. 

- Open Doors tukee näitä kristittyjä, 
jotta heillä olisi oikeus elää kristittyinä ja 
ilmaista uskoaan.

- Open Doors toimittaa vuosittain yli 2 
miljoonaa Raamattuja vainon keskellä 
eläville, kouluttaa yli 250 000 pastoria 
ja seurakuntien vastuunkantajaa, jakaa 
sadoille tuhansille ihmisille hätäapua, jär-
jestää traumaterapiaa vainoja kokeneille, 
auttaa vainoissa tapettujen omaisia sekä 
uskonsa tähden vangittuja kristittyjä ja 
vetoaa poliittisiin päättäjiin vainottujen 
kristittyjen puolesta. 

Mikä on Open Doors
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Kysymys: Mitä luulette, että voisimme 
oppia heidän kaltaisilta ihmisiltä?

- Nämä ihmisen ovat valmiita uhraa-
maan kaiken Jeesuksen seuraamisen ja 
yhteen kokoontumisen tähden.

•     He ovat valmiita sanomaan Kyllä 
Jeesukselle, vaikka se tarkoittaisi 
kaiken menettämistä.

•     Jeesus sanoo, että joka tahtoo olla 
hänen opetuslapsensa, hänen tulee 
olla valmiita luopumaan kaikesta. 

Lukekaa:Mark.8:34-35  ”Jeesus kutsui 
väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi 
heille: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäl-
jessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon 
ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, 
joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa 
sen, mutta joka elämänsä minun tähteni 
ja evankeliumin tähden kadottaa, on 
sen pelastava.””

Kysymys: Olemmeko me sitoutuneet 
Jeesuksen seuraamiseen? Miten se 
näkyy meidän elämässämme?

Lukekaa: Hepr.10:23-25 ”Pysykäämme 
horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, 
sillä hän, joka on antanut meille lu-
pauksensa, on luotettava. Pitäkäämme 
huolta toinen toisestamme ja kannus-
takaamme toisiamme rakkauteen ja 
hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä 
laimin seurakuntamme yhteisiä kokouk-
sia, niin kuin muutamilla on tapana, 
vaan meidän tulee rohkaista toisiamme, 

sitä enemmän mitä lähempänä näette 
Herran päivän olevan.”

Kysymys: Miten käytämme vapautem-
me elää kristittynä Suomessa?

•     Rohkaise osallistujia ilmaisemaan 
uskoaan julkisesti. 

Vainottu perheemme tarvitsee tu-
keamme ja rukouksiamme 

Raamattu kehottaa meitä auttamaan 
kaltoin kohdeltuja.

Lukekaa: Hepr.13:3 ” Muistakaa vankeja, 
niin kuin olisitte itse kahleissa heidän 
kanssaan, muistakaa kidutettuja, tun-
teehan teidänkin ruumiinne kivun.”

Rohkaise osallistujia tukemaan vainot-
tuja kristittyjä liittymällä Open Doorsin 
jäseneksi. .Open Doors kutsuu ihmisiä 
liittymään yhteiselle matkalle tukemaan 
vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa.

Loppurukous

Tämä loppurukous perustuu maa-
nalaisen pakistanilaisen kristityn 
rukoukseen. Hän toteaa: ” Elämme 
maassamme vaikeita aikoja. Me emme 
jaksa näissä olosuhteissa ilman teidän 
rukoustanne.”

Mitä voimme oppia 
vainotuilta kristityiltä?
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Herra Jeesus,
Rukoilemme kaikkien sinun seuraajiesi puolesta ympäri maailmaa.
Isä auta heitä, joiden tiedetään olevan kristittyjä ja joiden henki on vaarassa tämän vuoksi.
Isä auta heitä joiden täytyy pitää uskonsa piilossa ja joutuvat pelkäämään sen paljastumista.
Auta heitä, jotka ovat murheellisia ja joilla ei ole ketään toista kristittyä kenen puoleen kääntyä.
Auta heitä, jotka ovat vankeudessa eivätkä pääse sen vuoksi pitkään aikaan olemaan perheensä 
tai ystäviensä kanssa.
Me rukoilemme, että he voisivat tietää Jumalan olevan heidän kanssaan; tietää sen että Hän 
huolehtii heistä kuin paimen lampaistaan.
Rukoilemme, että heidän usko ei horjuisi ja etteivät he olisi niiden armoilla jotka tarkkailevat heitä.
Rukoilemme, että me seisoisimme heidän rinnallaan: perheemme, sisartemme ja veljiemme 
Kristuksessa rinnalla.
Kiitos, että meillä on vapaus kokoontua yhteen seurakuntana; auta meitä muistamaan niitä joilla 
ei ole tällaista vapautta.
Sinun nimessäsi Jeesus.
Aamen.

EXTRA MATERIAALI

Tässä osiossa olevat asiat ovat mahdollisia toteuttaa, joko Secret Church purku-
keskustelun jälkeen tai jollakin seuraavalla kerralla, mikäli haluatte syventyä lisää 
vainottujen kristittyjen tilanteeseen.

Tilaa aiheeseen liittyvää materiaalia:

•     Open Doors World Watch –kartta näyttää missä maissa kristittyjä vainotaan 
juuri tällä hetkellä. 

•     Kirjoita kirje tai kortti vainotulle kristitylle: Tarkista ajankohtaiset kirjekampan-
jat nettisivuiltamme www.opendoors.fi 
Kirjeen tai kortin välityksellä voitte rohkaista vainottua kristittyä. 

•     Youtube: Open Doors Finland, Koe maanalaisen seurakunnan kokoontuminen 
ja Uskon hinta videot 
- Videot voivat olla myös hyvä johdatus aiheeseen ennen Secret Church tapah-
tumaa.

www.opendoors.fi

@opendoorsfi

OpenDoorsFinland

OpenDoorsFinland
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