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Pääkirjoitus

Jeesuksen todistajana
…me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Apt. 4:20

K

ansankirkkomme, kuten myös vapaiden suuntien
seurakunnat pohtivat sitä, miten jumalanpalvelukset saataisiin enemmän kansanläheisiksi. Kirkoissa
on yritetty muuttaa liturgiaa ja saada siihen enemmän vuorovaikutusta sekä otetta nykymaailmaan ja sen haasteisiin.
Vapaiden suuntien seurakunnissa musiikin nähdään olevan
se, jota tarvitaan, ja sen tulisi olla mukaansatempaavaa.
Ylistyslauluja pyritään lisäämään tilaisuuksien alkuun. Sanaa kuulemaan saapuu uskollisten uskovien joukko. Mutta
missä ovat evankeliumille vieraat ihmiset ja he, jotka kulkevat tämän maailman ”likaviemärien” äärellä halukkaina
kuulemaan, kuka heitä auttaisi?

Alkuperäinen into seurata Jeesusta?

Länsimaisina Jeesuksen todistajina olemme menettäneet
suurelta osin sen alkuperäisen innon, jota äsken uskoon tullut ihminen kokee. Meille on muodostunut Jumalaan uskomisesta ja Jeesuksen seuraamisesta suoritus, joka tehdään
seurakuntamme tilaisuuksissa ja joka suunnitellaan tarkasti etukäteen. Luemme Raamattua (ainakin silloin tällöin) ja
huomaamme, että Jeesus antoi lähetyskäskyn mennä kaikkeen maailmaan. Olemme kääntäneet tekstin nurinpäin ja
luemme sen tänään toivoen, että kaikki maailma tulisi meidän hienoihin kirkkoihimme ja jumalanpalvelustiloihimme.
Olemme erehtyneet, Jeesus ei puhu kertaakaan kirkkojen
rakentamisesta, vaan kertoo ainoastaan, kuinka meidän
tulee lähteä kertomaan hyviä uutisia, evankeliumia. Olemmeko kuluttaneet aikamme, voimavaramme ja taloutemme
sittenkin toisarvoiseen asiaan, kun ajattelemme iankaikkisia
sieluja, joiden puolesta Jeesus on vuodattanut oman verensä?

Kirkossa vai metsässä?

Kun tapaamme uskonveljiämme ja -sisariamme niissä maissa, joissa Jeesuksen seuraajat kokevat vainoa, heillä useasti
ei ole kirkkorakennusta. He kokoontuvat yksityiskodeissa,
ullakoilla, kellareissa, metsissä ja vuorilla. Heidän ”kirkkonsa” on se paikka, jossa he ovat koolla. He eivät kaiva
kukkaroaan uudistaakseen kirkkonsa seinien kauneutta tai
hankkiakseen parempia istuimia, jotta voisivat kokea mukavuutta kuunnellessaan Jumalan Sanan julistusta. Heidän
kokoontumisensa ovat uskovien yhteyttä Jumalan Sanan
äärellä. He kokoontuvat, jotta voisivat vahvistua uskossaan
niin, että mahdollisimman selkeästi kertoisivat Jeesuksesta
omaisilleen, tutuilleen, viranomaisille jotka heitä vainoavat
ja myös vihamiehilleen, jotka vihaavat heitä juuri sen tähden, että he ovat tulleet Jeesuksen todistajiksi.
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Lähden takaisin kertomaan,
mikä muutti elämäni

Tähän innokkaitten todistajien joukkoon mahtuu entisiä
imaameja ja islaminuskon oppineita yhtä hyvin kuin tavallisia miehiä ja naisia, joita kaikkia heidän sukunsa vihaa sen
vuoksi, että he ovat jättäneet entisen uskontonsa ja kokeneet Jeesuksen uudestisynnyttävän voiman elämässään. He
ovat valmiita lähtemään takaisin sinne, josta ovat tulleet,
jopa ensin paenneet uskonsa vuoksi. Se voi merkitä voimakasta vainoa, kidutusta, vankeudessa oloa ja jopa julmaa
kuolemaa. Mutta he ovat valmiita siihen, sillä he eivät voi
olla puhumatta siitä, mitä ovat nähneet ja kuulleet sekä kokeneet Jeesuksen seurassa. Tämä joukko kasvaa jatkuvasti, samaan aikaan kun meidän länsimaittemme kirkkojen ja
seurakuntien jäsenmäärät ovat laskussa.

Mekin saamme innostua

Onko meillä mahdollisuus saada tuota intoa edes rahdun
verran? Kyllä, siihen on aivan samat mahdollisuudet. Meidän ei tarvitse välttämättä kokea hirvittävää vainoa, ennen
kuin into täyttää sydämemme. Mutta saattaa olla mahdollista, että Jumala armossaan kohtaa meitä jopa vainon avulla, että saamme takaisin sen rakkauden ja innon Jeesuksen
seuraamiseen, josta Raamattu meille puhuu. Meidän on ainoastaan tehtävä valinta: joko Jeesuksen seuraaminen ja alkuperäisen innon ja rohkeuden saaminen sydämeemme tai
tyytyminen ulkokohtaiseen uskonnolliseen menoon ja vain
inhimilliseen viisauteen Raamatun tulkinnassa, mukaan lukien sen, että varmistumme omasta mukavuudestamme,
josta ei tarvitse luopua. Kumman valitsemme? Vetääkö
Jeesuksen rakkaus puoleensa? Täyttääkö sydämemme
into kertoa hänestä muille? Vielä ehdimme mukaan niiden
joukkoon, jotka ovat valmiita antamaan kaiken Jeesuksen
ja evankeliumin tähden.

Juhani Huotari

Lähetysjohtaja
juhani.huotari@vomfinland.fi
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Vainottujen tukena Itä-Afrikassa
Marttyyrien Äänen Aki Miettinen vieraili hiljattain tukemassamme turvakodissa Keniassa. Reilun vuoden toiminnassa
ollut turvakoti antaa suojan useille muslimista kristityiksi
kääntyneille nuorille naisille.
Teksti ja kuvat: Aki Miettinen

M

atkamme turvakotiin on rauhallinen. Kodin lähellä ei ole
bussiliikennettä eikä korkeita kerrostaloja. Sijainti on ihanteellinen turvaa tarvitseville naisille. Sadekausi on alkamassa. Kuivaa on yhä,
mutta välillä ripottelee vettä taivaalta.
Illan viilentyessä paikalliset koppaavat
pipon päähänsä, vaikka suomalaisittain tuntuu lämpimältä.

Traumaattisia kokemuksia

Turvakodissa asuu tällä hetkellä kuusi
19–26 -vuotiasta naista, sekä turvakodin vastaava. Kaksi uutta nuorta
naista on pian muuttamassa kotiin.
Jokainen nainen on uskonratkaisun
tehtyään joutunut suuriin vaikeuksiin.
Uudestisyntymisen jälkeen he ovat
palanneet onnellisina kotiinsa kertomaan mitä heille on tapahtunut. Jos

Turvakodin nuoria naisia on pahoinpidelty raa’asti.
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joku perheenjäsenistä kääntyy kristinuskoon, on se muslimiyhteisössä suuri
häpeä. Uskoontulon jälkeen on alkanut suunnaton painostus, jonka kautta
naisia on pyritty saamaan takaisin ”oikeaan uskoon”. Naisia on häpäisty ja
raiskattu perheenjäsenten taholta. He
ovat joutuneet sukunsa hylkäämäksi,
yhteisön ulkopuolelle. Uskonratkaisun tehtyään he ovat joutuneet todelliseen myrskyn silmään.
Hätään joutuneita nuoria naisia
ovat ensin auttaneet seurakunta ja
uskonsisaret. Tavalla tai toisella jokainen heistä on myöhemmin löytänyt
turvan Marttyyrien Äänen tukemassa turvakodissa. Turvaa tarvitaankin,
sillä suurimmalla osalla heistä on yhä
tappouhka päällä suvun ja perheen
taholta.
Rauhallinen ja mahdollisimman suojainen sijainti on ehdoton edellytys
sille, että turvakoti pysyy turvallisena
paikkana ja siellä voisi elää mahdollisimman normaalia elämää. Naisista
kahdella on työpaikka, yksi on koulussa, yksi nainen kääntää parhaillaan
Raamattua
vähemmistömurteelle
erään yhdistyksen kautta. Kahdella
nuorista naisista ei ole tällä hetkellä
työtä eikä opiskelupaikkaa, mikä on
omiaan aiheuttamaan turhautumista.
Naiset kuitenkin vahvistuvat uskossa,
sillä he käyvät opetuslapseuskoulua,
rukoilevat ja opiskelevat Raamattua
yhdessä. Monilla heistä on haave lähteä lähetystyöhön.

Herätys menee eteenpäin vainoista huolimatta ja ihmisiä kastetaan kotikokouksissa.

Turvakodin tarpeita

Turvakodin haasteet ovat inhimillisesti suuret. Nuorten naisten identiteetti
ja omakuva on ollut vasta muotoutumassa, kun he ovat saaneet syviä
haavoja, niin henkisiä kuin fyysisiä. He
tarvitsevat rukousta eheytyäkseen,
mutta myös terapeuttista apua päästäkseen sisäiseen tasapainoon. Marttyyrien Ääni pohtii mahdollisuuksia
auttaa myös tällä alueella turvakotia,
aineellisten tarpeiden lisäksi.
Suuri ihme on ollut, että turvakoti
on saanut olla rauhassa perustamisestaan lähtien. Kodin turvallisuudesta
huolehditaan monin tavoin, parhaillaan koulutetaan mm. vahtikoiraa
lisäturvaksi. Kodin ympärillä on sähköaita. Turvakodin toiveena on saada käyttöönsä oma auto, sillä taksien
käyttäminen koetaan riskialttiiksi.
Kolmas turvakodin tarve olisi perustaa lääkekassa, jonka keskimääräinen
tarve olisi noin 80 euroa kuukaudessa.
Lääkekassa mahdollistaisi sen, että
asukkaat pääsevät lääkäriin silloin kun
tarve vaatii.

Turvakodissa asuvat nuoret naiset kirjoittivat peitenimillä kiitoksensa
Marttyyrien Ääni -työn tukijoille.

Faithin todistus

Turvakodissa asuva Faith (nimi muutettu) syntyi muslimiperheeseen. Hänen isänsä kuoli, kun tyttö oli aivan
pieni. Sen jälkeen Faith ja hänen äitinsä muuttivat Yhdysvaltoihin. Muutaman vuoden kuluttua tytön äiti

huomasi, miten Faith alkoi sopeutua
länsimaiseen kulttuuriin, ja äidistä se
oli huono asia. Äiti päätti palata Faithin kanssa takaisin Afrikkaan.
Faithin äiti lähetti tytön Somaliaan
sukulaistensa luo. Hänet naitettiin
13-vuotiaana serkulleen, joka oli vä-
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Uusia näkymiä Etiopiassa

Matkallani sain poiketa myös opettamassa raamattukoulussa Etiopiassa.
Siellä meille on avautumassa ovi uuteen, mielenkiintoiseen työhön, johon
pyytäisin teiltä rukoustukea. Raamattukoulussa opiskelee useita muslimitaustaisia kristittyjä, joilla on näky eturintaman työstä muslimimaissa. Nämä
Koraanin hyvin tuntevat asiantuntijat
ja entiset imaamit ovat tulleet uskoon
ja ovat valmiita lähtemään entisille kotiseuduilleen kertomaan Jeesuksesta,
vaikka se maksaisi heidän henkensä.
Kerromme myöhemmin lisää suunnitelmista, mutta muistathan jo nyt
rukouksin näitä raamattukoulusta
valmistuvia Jumalan väkeviä aseita. Olemme avanneet työlle myös jo
oman lahjoitusviitenumeron, joten jos
Jumala laskee asian sydämellesi, voit
jo alkaa lahjoittamaan ja rukoilemaan
työn puolesta.

Faktat Keniasta
Tyypillistä katunäkymää Keniassa.
kivaltainen nuorta vaimoaan kohtaan.
Faithin isosisko pelasti hänet lähettämällä rahaa, jolloin Faith pääsi pakenemaan miestään ja matkusti Keniaan.
”Setäni ja tätini asuivat lähellä minua.
Tapasin kävellä heidän luokseen iltaisin
juttelemaan. Setäni kertoi minulle, että
on olemassa kaksi jumalaa, toinen on
oikea ja toinen väärä. Olin shokissa,
kun tajusin heidän olevan kristittyjä ja
sanoin etten voi hyväksyä tätä. Jatkoin
kuitenkin vierailuja heidän luonaan ja
aloin enemmän ja enemmän kiinnostua
setäni puheista. Vähitellen minustakin
tuli kristitty”, kertoo Faith.
Faith joutui kuitenkin pian palaamaan äitinsä luo. Perhe sai tietää, että
Faithista oli tullut kristitty ja he olivat
kauhuissaan. He tekivät kaikkensa,
jotta hän palaisi islamiin. ”Veljeni pahoinpitelivät minua päivittäin. He lukitsivat käteni selkäni taa ja kantoivat
minut huoneeseen ja lukitsivat sinne.
Kerran he heittivät minut alas parvekkeelta ja minun hampaani katkesivat.
Pääsin lopulta pakenemaan setäni ja
tätini luo. He toivat minut tänne tur6
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vakotiin”, muistelee Faith.
Turvakodissa Faith on saanut hoitoa
vammoihinsa ja päässyt kasvamaan
uskossa. Hän ei ole kuitenkaan katkera. ”Olen antanut perheelleni anteeksi. Haluaisin kuitenkin kertoa heille,
että ei ole muuta tietä Jumalan luo
kuin Jeesuksen Kristuksen kautta.”

Itäisen Kenian haasteet

Enemmistö kenialaisista on kristittyjä,
mutta itäinen Kenia ja rannikkoalue on
muslimivoittoista seutua, missä erityisesti muslimeista kristityiksi kääntyneitä vainotaan. Minulle kerrottiin,
että sillä seudulla arviolta 150-200
uskoon tullutta muslimitaustaista uskovaa eivät tiedä missä seuraavan yön
nukkuisivat. Perheen ja suvun hylkäämät nuoret naiset ovat kaikkein haavoittuvaisimpia tällaisessa tilanteessa.
Seurakuntiin ja kotikokouksiin saapuu jatkuvasti kuitenkin uusia ihmisiä,
jotka etsivät totuutta ja elämän tarkoitusta. Evankeliumi menee eteenpäin ja työ tuottaa hedelmää. Uusia
uskovia kastetaan jatkuvasti.

• Väkiluku n. 49 miljoonaa
• Työttömiä 7 miljoonaa
• Köyhyydessä elää 36 %
kansalaisista
• Köyhyysraja 50 € / kk
• World Watch listalla, joka
seuraa kristittyjen uskonnonvapauden toteutumista
eri maissa, Kenia on sijalla 32
• Protestantit 45 %, Katoliset
33 %, Muslimit 10 %,
Paikalliset uskonnot 10 %

KIITÄMME JA RUKOILEMME
Kiitos Herra, että olet siunannut ja varjellut turvakotia
Keniassa.
Rukoilemme, että turvakodin
naiset kasvavat uskossa ja
eheytyvät kokemuksistaan.
Rukoilemme johdatusta alkavalle Etiopian eturintaman
työlle.
Lahjoitusviite:
87 052 (turvatalot)
871 349 (Etiopia)

Hyökkäykset jatkuvat Nigeriassa,
apua lähetetty
Nigeriassa väkivaltaiset hyökkäykset enimmäkseen kristittyihin kyliin jatkuvat edelleen. Pohjois-Nigeriassa jo kertaalleen voitetuksi julistettu Boko Haram on alkanut tehdä uusia
iskuja. Pahin tilanne on kuitenkin Keski-Nigeriassa, jossa
hyvin aseistautuneet fulani-paimentolaiset hyökkäilevät
tuhoa kylväen kristittyihin kyliin. Pelkästään maaliskuussa
fulanit suorittivat 27 hyökkäystä, joissa kuoli 225 kristittyä.
Teksti: Katja Bågman l Kuva: Marttyyrien Ääni

M

aaliskuun toisella ja kolmannella viikolla Nigerian
presidentti
Muhammadu
Buhari oli vierailulla Josin kaupungissa esittelemässä liittovaltion laatimaa
”Tiekarttaa rauhaan”; suunnitelmaa,
jonka myötä saataisiin rauha fulanikarjankasvattajien ja maata viljelevien asukkaiden välille, joita kristityt
enimmäkseen edustavat. Samaan aikaan fulanit hyökkäsivät kahdeksaan
enimmäkseen kristittyjen asuttamaan
kylään Josin ympäristössä.
Bokkosin kaupungin lähellä surmattiin ainakin 50 ihmistä ja poltettiin yli
200 kotia. Henkiin jääneet pakenivat
ja hakivat suojaa Bokkosin kirkoista.
Paikallisen kumppanin mukaan paenneita oli noin 6000. Kristityt menettivät kaiken: kotinsa, karjansa, viljelyksensä. Monilla oli sairaanhoitoa
vaativia vammoja eivätkä seurakunnat
luonnollisestikaan pystyneet omin
avuin ruokkimaan näin suurta joukkoa.

Öisiä hyökkäyksiä

Hyökkäykset tapahtuvat usein pime-

än laskeuduttua. Miangon kylän laidalla sijaitseva Josephin kotitalo oli
ensimmäisiä, johon fulanit hyökkäsivät kymmenen aikaan illalla. Talo oli
tuolloin täynnä lapsia, hänen omiaan
ja kylässä olevia. Josephin kaksospojat, 12-vuotiaat Christopher ja Emmanuel surmattiin, samoin 6-vuotias
Peace Joseph. Surmansa sai myös
kylässä ollut 18-vuotias veljenpoika
Henry Audu. Neljävuotias veljenpoika Chanka Amos loukkaantui ja hänet
vietiin sairaalahoitoon.
”Fulanit tekevät näitä hyökkäyksiä
kristittyjä vastaan, emmekä me edes
tiedä miksi he niin tekevät”, kertoo
Joseph. ”Me emme voi muuta kuin
luottaa Jumalaan ja hänen armoonsa selvitäksemme tästä. Meillä ei ole
muuta mahdollisuutta kuin rukoilla ja
etsiä Jumalan kasvoja. Rukoilemme
myös, että nämä asemiehet löytäisivät Jeesuksen Kristuksen pelastajanaan. Se on ainoa keino, mikä lopettaisi nämä jatkuvat hyökkäykset.”
”Olen murheellinen, että nämä
hyökkäykset kristittyihin kyliin jatkuvat, eikä loppua näy. Kuitenkin meillä

on turvallisuusjoukot, joiden tehtävä
on suojella kansaa”, Miangon kylässä
seurakuntaa johtava Sunday Zibeh sanoo. ”Jos kaikki mitä nyt kristityille tapahtuu, kuuluu Jumalan suunnitelmiin
lapsiaan kohtaan, tapahtukoon Hänen
tahtonsa kohdallamme. Mutta jos niin
ei ole, uskon, että Jumala nostaa esiin
heidät, jotka pelastavat meidät näiltä
hyökkäyksiltä”, pastori kertoo. ”Anon
toisia kristittyjä: seisokaa kanssamme muurin aukossa ja muiden vainoa
kokevien kristittyjen kanssa PohjoisNigeriassa.”

Avustusta lähetetty

Suomen Marttyyrien Ääni ja muutamat muut Marttyyrien Ääni -toimistot
lähtivät mukaan Australian Marttyyrien Äänen johtamaan avustusprojektiin ja lähetimme apua hyökkäysten
kohteina olleille kristityille. Paikallinen
kumppanijärjestö vieraili leireillä, jonne kristityt pakenivat ja jakoi ruokaa,
lääkkeitä ja Raamattuja. Mukana oli
lääkäreitä, hoitajia ja laboratoriohenkilökuntaa, jotka tutkivat ja hoitivat
haavoittuneita. Ryhmään kuuluneet
terapeutit rukoilivat ja keskustelivat
kristittyjen kanssa.
Kumppanijärjestö vieraili myös toisella alueella, jossa maksettiin sairaalassa hoitoa saavien sairaalamaksuja
ja vietiin ruokaa koteihin, jotka olivat
majoittaneet luokseen kylistään paenneita.
Lähteet: Marttyyrien Ääni, Morning
Star News, International Christian
Concern, Vanguard
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Mielenosoitus pakistanilaisten
kristittyjen puolesta
Pakistanilaisten kristittyjen tilanne on hälyttävästi huonontunut viime aikoina. Uutiset kertovat toistuvista kristittyihin
kohdistuvista pahoinpitelyistä, vahingonteoista ja kristittyjä on myös surmattu raa’alla tavalla. Espoon Kauklahden
luterilaisen seurakunnan Pakistan-Suomi kristillinen järjestö
sekä Espoon helluntaiseurakunnan Urdu-Hindi Fellowship
järjestivät mielenosoituksen Pakistanin kristittyjen puolesta
eduskuntatalon edustalla Helsingissä huhtikuun 4. päivänä.
Noin 30 henkeä osallistui tapahtumaan, joka nosti esiin Pakistanin kristittyjen huolestuttavan vaikean tilanteen.
Pastori ”Masih” joutui
pakenemaan Pakistanista.

Teksti ja kuvat: Sari Palomäki

U

rdu-Hindi Christian Fellowshipin vetäjä Shahzad Samuel
hämmästelee sitä, miten hiljaa
media on ollut pakistanilaisten kristittyjen vaikeasta tilanteesta. Ainoastaan sosiaalinen media nostaa asiaa
säännöllisesti esiin. ”Tuomitsemme
jyrkästi Pakistanin jumalanpilkkalain
väärinkäytön kristittyjä kohtaan”, painotti Shahzad Samuel puheessaan.
Hän nostaa esiin erityisesti Asia Bibin tapauksen, kristityn naisen, joka
on virunut vankilassa jo kahdeksan
vuotta jumalanpilkkasyytösten perusteella.
”Pakistanin perustuslaki takaa uskonnonvapauden ja yhtäläiset oikeudet vähemmistöuskonnoille. Pakista-
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nissa on 200 miljoonaa ihmistä, mutta
ainoastaan 2 % heistä on kristittyjä.
Suurin osa kristityistä elää syrjittynä
köyhissä oloissa. Syrjintää lisää Pakistanin nykyinen käytäntö merkitä passeihin, mihin uskontoon henkilö kuuluu. Se on yksi syy, miksi kristityillä on
vaikeuksia saada opiskelupaikkaa tai
työpaikkaa”, sanoi Shahzad Samuel.

Pastori Masihin tapaus

Tapahtumaan osallistui Pakistanista
vainoa paennut pastori Masih (nimi
muutettu turvallisuussyistä). Masih oli
palvellut pastorina seurakunnassaan
20 vuotta Pakistanin eteläosassa.
Eräs hänen seurakuntaansa kuulunut
kristitty mies pakotettiin kääntymään

muslimiksi. Miehen muu perhe ei
suostunut luopumaan kristinuskosta.
Miehen vaimo kertoi pastori Masihille, että samat muslimit jotka pakottivat miehen kääntymään, painostivat
heidän nuorta tytärtään avioitumaan
vanhemman muslimimiehen kanssa.
Masihin ja seurakunnan väliintulon
ansiosta nuori tytär avioitui kristityn
miehen kanssa.
Tapauksen jälkeen muslimit alkoivat
painostaa ja uhkailla Masihin perhettä. He hyökkäsivät pastorin perheen
kotiin, pahoinpitelivät heitä ja vaativat avioliiton peruuttamista. Masihin
19-vuotias tytär yritettiin kidnapata,
mutta naapurien puuttuminen asiaan
esti tilanteen pahenemisen. Masihit

joutuivat muuttamaan pois alueelta,
mutta sekään ei auttanut. Perhe eli
jatkuvan uhan alla. Pastori Masihia,
joka oli suurimmassa vaarassa, kehotettiin pakenemaan maasta. Elokuussa 2017 hän saapui Suomeen ja hakee
nyt turvapaikkaa ja yrittää saada myös
perhettään turvaan.
”Auttakaa Pakistanin kristittyjä ja
rukoilkaa heidän puolestaan. Monet
heistä ovat suuressa vaarassa”, vetosi
pastori Masih suomalaisiin kristittyihin.

Työtä ja rukousta

Mika Niikko saapui ainoana kansanedustajana kuulemaan pakistanilaisten hätää kotimaansa kristittyjen
kohtelusta. Hän rohkaisi pakistanilaisia kertomalla, että Suomen eduskunnassa on perustettu uskonnon- ja
omantunnonvapausryhmä, joka pyrkii
auttamaan uskonnollisen ja oman-

tunnonvapauteen liittyvän vainon
kohteeksi joutuneita. Pakistanilaisten kristittyjen vaikea tilanne on ollut
esillä työryhmässä. Yksittäistapauksia
ollaan nostettu ryhmässä esiin ja niiden puolesta ollaan otettu yhteyttä
Pakistanin viranomaisiin. ”Emme voi
vaieta, meidän tulee seisoa pakistanilaisten veljien ja sisarten rinnalla”,
painotti Mika Niikko.
Marttyyrien Äänen Juhani Huotari
haastoi puheessaan kaikkia kristittyjä
rukoilemaan vainottujen kristittyjen
puolesta. Hän vetosi myös Suomen islamyhteisön johtajiin, että he julkisesti
tuomitsisivat kristittyjen kaltoin kohtelun niin Pakistanissa kuin eri puolilla
maailmaa.
”Pakistan on kristityille viidenneksi
vaarallisin maa maailmassa”, totesi
Juhani Huotari. ”Me olemme täällä
tuomassa ääntämme kuuluviin. Haas-

tamme hallitusta ja eduskuntaa tekemään päätöksiä, jotka edesauttavat
uskonnonvapautta kaikkialla maailmassa.”
Seuraava vetoomuskampanjamme
järjestetään Pakistanin kristittyjen
puolesta.Jos haluat osallistua vetoomukseen, ota yhteyttä toimistoomme.
KIITÄMME JA RUKOILEMME
Rakas taivaan Isä, rukoilemme
pakistanilaisten kristittyjen
turvallisuuden ja uskonnonvapauden puolesta.
Rukoilemme, että kristittyjen
syrjintä loppuisi ja että he
saisivat elää rauhassa omassa
kotimaassaan.
Lahjoitusviite: 87201

Korean ystävät Suomessa
Saamme huhtikuun lopulla pitkään odotettuja vieraita Koreasta. Etelä-Korean Marttyyrien
Ääni –järjestön johtaja Eric Foley vaimonsa
Hyun Sook Foleyn kanssa kiertävät yhdessä
pohjoiskorealaisen uskovan kanssa Suomen
seurakuntia.
Pohjoiskorealainen rouva Byun syntyi maahan,
jossa ei ole uskonnonvapautta eikä sananvapautta. Vapauden lisäksi oli jatkuva puute ruoasta.
Rouva Byun pakeni perheensä kanssa maasta, mutta pako epäonnistui ja koko perhe joutui
vankilaan. Pakoa yrittäneillä loikkareilla on petturin leima vankilasta pääsyn jälkeenkin, joten
rouva Byun elämä muuttui entistäkin raskaammaksi.

kirkkoon, vaikka hänellä ei ollut minkäänlaista
käsitystä mitä kristinusko edes tarkoittaa. Vasta uskoon tultuaan hän ymmärsi, että hän oli jo
Pohjois-Koreassa elänyt kristityssä perheessä.
Tule mukaan tilaisuuksiin kuuntelemaan ajankohtaista tietoa maailman suljetuimman maan
kristittyjen tilanteesta. Saat kuulla myös rouva
Byunin huikean tarinan pakenemisesta kristityille maailman vaarallisimmasta maasta ja miten
Jeesus sai lopulta otteen hänen elämästään.

Ihmeellisen johdatuksen jälkeen rouva Byun
pääsi lopulta pakenemaan maasta ja päätyi

Rouva Byunin tarina kuullaan myös
Aikamme marttyyrit –ohjelmassa
lauantaina 21.4. klo 15.00 Radio Deissä.
Katso takasivulta kokouspaikkakunnat ja aikataulut.
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Blogi: Rukous liikuttaa Jumalan kättä

M

aalliset sodat tarvitsevat
kolmea asiaa: rahaa, rahaa
ja rahaa. Jumalan valtakunnan työssä sekä evankelioidessa
tärkeimmät asiat ovat rukous, rukous ja rukous. Kaikki herätykset ovat
alkaneet rukouksesta. Kun uskovat
alkavat rukoilla,
Jumala pääsee
muuttamaan rukoilijaa. Kaikki herätykset ovat olleet rukousliikkeitä, jotka ovat alkaneet yhteisestä rukouksesta. Tämä tapahtui mm. Brasiliassa
viime vuosisadan alussa. Kahdeksankymmentäyksi seurakuntaa aloitti
säännölliset viikoittaiset rukouskokoukset. Siitä vuoden kuluttua alkoi
kristillinen herätys, joka valtasi koko
suuren Brasilian.
Rukouksen kautta Jumala luo kristittyjen keskelle näkyvän keskinäisen

yhteyden. Tähän yhteyteen hän voi
antaa herätyksen. Kun kokoonnumme ja toimimme yhdessä, paholainen
on silloin ”sekaisin”. Kaikki herätykset ovat aina myös synnintunnustuksen liikkeitä. Jumalan Henki näyttää
todeksi synnit ja ne tulee tunnustaa
Jumalalle.
Herätyksien yksi yhteinen piirre on
ihmisten keskinäisen sovinnon syntyminen. Huonot välit, vihamielisyydet,
katkeruudet sekä kaunat puhdistuvat
anteeksiantamuksessa. Sovinto on
näin ihmisten keskinäistä sovinnossa
elämistä. Tämän lisäksi herätyksien
tullessa myös halutaan ottaa vastuu
lähimmäisistä. Syntyy lähetysvastuu,
vastuu naapureista, yhtä hyvin heidän sosiaalista oloistaan, kuin heidän
hengellisestä tilastaan. Rukous ja

keskinäinen yhteys ovat aina olleet
herätyksen edellytyksiä!
Rukous liikuttaa kättä, joka liikuttaa ja hallinnoi koko maailmankaikkeutta, se on Jumalan käsi.
Ora et Labora! Rukoile ja työtä tee!

Vesa Jääskeläinen,
evankelista, Marttyyrien Äänen
hallituksen jäsen

Rakkauden hinta -CD myynnissä
Keski-Suomen ystävät ovat tehneet uuden CD-levyn,
joka koostuu musiikista, runoista ja Raamatun luvusta.
Levyä myydään Marttyyrien Ääni -työn hyväksi.
Työmme ystävä, Martta Rajala, joka on levyn runojen
kirjoittaja ja lausuja, kertoo levyn teon prosessista näin.
”Paavali kirjoitti (Fil .4:10) ihastuneensa suuresti siitä,
että hänestä, uskonsa tähden paljon kärsineestä Herran
palvelijasta pidettiin huolta. Samalla tavalla itsellänikin
on ollut halu auttaa uskonsa tähden kärsiviä, mutta
minulla ei ole ollut aiemmin tilaisuutta. Rukoilin, että
Jumala johdattaisi minulle sopivan tavan auttaa. Se tuli
aivan odottamatta eteeni ja päätin ottaa siitä vaarin.
”Äänitettä tehdessämme olemme yhdessä kokeneet
sisäistä tyyneyttä, rauhaa ja iloa. Johdatusta on ollut
myös sillä tavoin, että kun joku on saanut mieleensä
muuttaa jotain kohtaa, saman asian ovat kaikki toisetkin kokeneet. Halusimme tehdä levystä sellaisen,
joka olisi niin rohkaiseva kuin uskoon sisälle ohjaava
kokonaisuus.”

Martta ja Väinö Rajala

Levynteossa mukana Kari Hiekkavirta, MarjaLiisa Oikari, Saara Mörsky ja Erkki Hiekkavirta

Tilaa Rakkauden hinta CD-levy toimistoltamme numerosta 040 5522 309
tai sähköpostitse osoitteesta info@vomfinland.fi.
Levyn hinta on 10 € + postimaksu.
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Kenttäkuulumisia

R

Teksti ja kuva: Petri Nuotio

aamatussa kerrotaan, kuinka Jumalan silmät tarkkaavat kaikkea maata. Hän etsii maan uskollisia, että
he asuisivat Häntä lähellä. Juuri näistä maan uskollisista Jumalan sankareista ja sankarittarista olemme saaneet kertoa tilaisuuksissa eri puolilla maatamme.
Viimeisin kokouskiertue sisälsi kuusi viikkoa matkustamista ja kaksikymmentäkolme tilaisuutta pohjoisen Suomen ja Lapin alueen kristillisissä seurakunnissa helmi- ja
maaliskuun aikana. Kahden viikon ajan myös Vesa Jääskeläinen kulki samoissa vankkureissa. Vaikka tilaisuuksia olikin paljon, ei tuntunut raskaalta kiertää kiireettömässä ja
vieraanvaraisessa Lapinmaassa. Joitakin vapaapäiviä myös
saimme viettää kauniin luonnon keskellä, ystävien seurassa, ja rakentua yhteisestä uskosta.
Hienoja kokemuksia jäi taas lähtemättömästi mieleen
ystävällisestä, innostuneesta sekä sydämellisestä Lapin
kansasta. Tämänkin kokouskiertueen aikana isossa joukossa uskovia syttyi palava halu ryhtyä tukemaan kärsivää
seurakuntaa. Olikin taas rohkaisevaa huomata, että Jumalan sanalle uskollisia ei ole onneksi ainoastaan vainotun
seurakunnan keskellä, vaan heitä on suuret joukot myös
aivan lähellämme. Kiitos teille pohjoisen ystävät! Tukenne
on tärkeää!
Lapin luonto myös opettaa ja kertoo siitä, miten ankarissa olosuhteissa elävät tunturi- ja vaivaiskoivut ovat juuri
myrskytuulten koettelemina kasvattaneet juurensa syvään. Siksi ne kestävät nuo myrskyjen ja lumen kuormien
tuomat paineet. Nöyrästi kärsien, mutta pystyssä lujasti

pysyen. Samoin Jumalan uskolliset, vainotut kristityt, ovat
sydämensä juuret kasvattaneet syvään Kristuksen sanan ja
hengen tuntemiseen. Salassa kasvatetut rukouksen juuret
saavat syvimmän merkityksensä koettelemusten kovissa
ja kylmissä tuulissa. En lakkaa ihmettelemästä sitä Pyhän
Hengen vaikuttamaa rakkauden paloa näiden kaikkensa
menettäneiden sydämissä. Kuinka he rakastavat vihamiehiään, antavat anteeksi kokemansa vääryydet, rukoilevat
vainoajiensa puolesta ja siunaavat niitä, jotka heitä kiroavat. Tämän kaiken keskellä he tahtovat viedä Jumalan rakkauden valoa sinne missä on pimeyttä. Näin myös kärsivä
Jumalan Seurakunta innoittaa esimerkillään meitä uskollisuuteen ja kestävyyteen, sekä kannustaa juurtumaan Hänen sanaansa ja tahtonsa tuntemiseen tämän oman maallistuneen uskonmaailmamme keskellä.

Facebook
Marttyyrien Äänen työssä
Marttyyrien Äänen Facebook-sivulla
on jo lähes 3400 tykkääjää. Julkaisemme viikoittain sivustolla uutisia,
rukous- ja kiitosaiheita, tiedotamme
tulevista tapahtumista sekä TV- ja
radio-ohjelmistamme.
Sivustolla julkaistaan myös mielenkiintoisia haastatteluita ja videoesityksiä. Käy tykkäämässä Facebooksivustamme, niin jatkossa tiedotteet
näkyvät sinunkin Facebook-seinälläsi.
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”Pree for me, in Jesus´ nem!”
(Rukoile puolestani Jeesuksen nimessä!)
Teksti: Br. Jacob, evankelista l

Kuvat: KATJA BÅGMAN ja PIXABAY

K

irjoittaja on ollut mukana Marttyyrien Äänen työssä. Hän on
kulkenut Etelä-Euroopan kaduilla nähden millaiseen tilanteeseen
useat Afrikan maista Eurooppaan saapuneet kristityt naiset ovat joutuneet.
Tässä artikkelissa hän raportoi näkemästään.

Evankeliointityön raportti
Etelä-Euroopasta

Eteläeurooppalaisen kaupungin keskustassa jalkakäytävä vilisee ihmisiä.
Leveä katu imee autojen virtaa, kuin
tropiikin joki vesimassoja. Ihmiset
näppäilevät kuvia, joissa näkyy hyvinvointia, loistokkaita rakennuksia ja
myymälöitä. Demokratia ja lait takaavat kaikille perusoikeudet. Teknologia
ja koulutusjärjestelmä mahdollistavat
jokaiselle onnistumisen elämässä.
Hyvinvoinnin huippu näyttäisi olevan
saavutettu.
12
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Mutta auringon laskettua katu alkaa
tyhjentyä. Kermanväriset rakennukset
ovat muuttuneet tummiksi vuoriksi,
joiden juurilta hehkuva kahviloiden öljylamppumainen valo kertoo vilkkaasta yöelämästä, joka kuitenkin haluaa
hieman kätkeytyä salaperäisyyden

mustaan samettiverhoon. Ja kun yö
viilenee, kahvilaelämä vaimenee ja
talojen seinustoille ilmestyy tyttömäisiä, nuoria naisia, jotka on tuotu tänne
kaukaa, Afrikan maista. He eivät käytä
päihteitä; heillä on siisti ja asiallinen
ulkoinen olemus.

Nämä naiset, joita haluan nimittää
heidän oikealla nimellään: ihmiskaupan uhrit, päivystävät paikallaan lähes
poikkeuksetta vastentahtoisesti. Jokainen heistä on ainutlaatuinen ja arvokas, Jumalan luoma ihminen ja luotu Jumalan kuvaksi. Lähes kaikki ovat
kristittyjä ja käyneet kotimaassaan jo
säännöllisesti kirkossa.
Jokaisella heistä on oma tarinansa,
mutta niissä on silti paljon samantapaisia ihmiskohtaloita, piirteitä ja yksityiskohtia ja ne päätyvät varsin epätavalliseen elämäntilanteeseen. Useat
heistä ovat orjia, joita valvotaan, uhkaillaan ja kiristetään. Heitä saatetaan
pahoinpidellä ja heidät on alistettu
toimintaan, joka on laitonta sekä vaarallista ja häpäisee heidän ruumistaan
ja loukkaa heidän omaatuntoaan.
Se aiheuttaa kipua ja terveydellistä
haittaa, sekä fyysisesti että henkisesti. Heihin kohdistetut toimenpiteet
ovat pöyristyttäviä, ja epäinhimillisiä.
Rikolliset, jotka ovat valheellisesti lupailleet näille naisille oikeita työpaikkoja Euroopasta sekä matkan sinne,
ja kertoneet hyvistä ansioista sekä
oleskeluluvan järjestymisestä ja näin
onnistuneet värväämään heidät kehitysmaasta, mutta perillä vaatineetkin
heiltä suuria rahasummia jotka heidän
olisi ansaittava näille kadulla, osoittavat suurta röyhkeyttä ja julmuutta.

Työpaikan löytäminen

Etelä-Euroopassa on jo pitkään ollut
vaikea työtilanne. Afrikasta saapuneelle laillisen kokopäivätyön löytäminen Italiasta, Espanjasta tai Portugalista on nykyisin jo lähes mahdotonta.
Lisäksi kielitaidon tai oleskeluluvan
puuttuminen on monelle ongelma.
Myöskään Afrikassa ei ole työtä kaikille, olosuhteista riippuen. Henkilö
joka kokee taloudellisen tilanteensa
toivottomaksi, voi mennä ihmiskauppiaiden ansaan, siitäkin huolimatta,
että näistä jo nykyisin varoitellaan
kansalaisia enemmän kuin ennen mm.
Nigeriassa.

Lisan (nimi muutettu) tarina:

”Koen että Jumala kehottaa minua
kertomaan sinulle totuuden, vaikka se
on meille kiellettyä.”

”Minulle luvattiin matka Eurooppaan ja työpaikka valintani mukaan
Ranskasta tai toisesta maasta, sekä
että paperiasiat järjestetään. Mutta
meidät tuotiin tänne ja minulta otettiinkin passi pois ja sanottiin että viisumini on voimassa vain muutaman
päivän ja että menen kadulle töihin.
Meidän käskettiin valehdella, että olisimme tulleet tänne itse ”transport”veneellä ja että työskentelisimme vain
yksityisesti. Olen kauhuissani siitä,
mitä joudun tekemään täällä. On häpeällistä, että seison tässä. Minulla on
aviomies ja lapsia kotimaassa. He eivät tiedä mitä työtä teen täällä. Minulle valehdeltiin ja minua kiristetään ja
pakotetaan.” Kun olin sitten lähdössä
toiseen kaupunkiin, sama tyttö sanoi minulle: ”Älä unohda omiasi: Älä
unohda meitä!”
Ote toisen tytön, Berthan (nimi
muutettu) kertomuksesta: ”Minulla on kolmivuotias tytär kotimaassa
mutta en näe häntä, sillä minulla ei
ole passia enkä voi matkustaa enkä
ansaitse täällä juuri mitään. Tahtoisin
opiskella ja saada työn. Asiani ovat aivan sekaisin. Rukoile puolestani!”

Vaaralliset alueet

Vaarallisimpia työkohteita näille naisille ovat metsät, ja seuraavaksi teollisuusalueet. Öiset varastoalueet ovat
yksinäisiä ja pimeitä paikkoja, joissa
vain pääkaduilla on katulamput. Ne
sijaitsevat yleensä kaupunkien reunamailla tai autiolla seudulla, aavikon
laidalla.
Parilla kadulla, sekä alueen ohi kulkevan maantien varressa seisoskelee
naisia. Joku satunnainen asiakas saapuu noutamaan valitsemansa henkilöautolla, muuta liikennettä ei ole.
Siellä naisten turvallisuus on olematonta, sillä poliisiautoja näkyy tuskin
koskaan. Olemme vierailleet tällaisilla
alueilla hyvää sanomaa vieden monet
kerrat.
Erään kerran, noin kymmenen kilometrin maantieosuuden päässä
kaupungista, varastoalueella autiomaan keskellä, matalaa betonimuuria
vasten istui maassa kahdeksan tytön
joukko. He olivat afrikkalaisia ja puhuivat keskenään omalla heimokielel-

lään. He näyttivät 13–15 -vuotiailta,
heillä oli kihara tukka ja he olivat pieniä ja hoikkia, kuin olisivat lapsia vielä.
Kun lahjoitin heille englanninkieliset
Raamatut, he kiittivät kohteliaasti ja
pyysivät rukousta ”for freedom”, että
pääsisivät vapaaksi ja ”for better life”,
paremman, normaalin elämän puolesta. Silloin ajattelin, että on kauheata,
että nämä pikkutytötkin ovat täällä!
Kun sitten poistuimme jalkaisin pimeään, valaisematonta katua pitkin,
tavaramakasiinien ja rautaisen portin
kaltereissa murisevan vahtikoiran ja
hylättyjen peltiparakkien ohi kohti
erämaata halkovaa maantietä, olin
järkyttynyt ajatellessani noiden ”pikkutyttöjen” kovaa kohtaloa.

Armo kuuluu kaikille jotka
seuraavat Jeesusta

Olen hengen silmin nähnyt Kristuksen
kulkemassa etelän kaupunkien ”surullisilla kaduilla” kutsumassa niitä, jotka
kuuluvat Hänelle, lempeällä katseellaan ja mittaamattomalla armollaan,
piittaamatta muiden katseista, pilkasta tai aiheettomista huomautuksista. Ja saanut nähdä miten Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan on tullut
hajottamaan vihollisen linnakkeet ja
rakennelmat, ja myös miten ihmisen
jäätynyt sisin sulaa ja avautuu, kun
Jumalan Pyhä Henki saapuu. Voitko
uskoa, että jokin sellainen joka on jo
kuollut, herää uuteen elämään, kun
Jumalan Henki saa sitä koskettaa?

Rukous on nyt tärkeää

Rukoukseni on, että Herra jatkossakin armahtaisi ja auttaisi näitä ihmisiä sekä hengellisesti että käytännön
tasolla uuteen elämään, tavalla jonka
Hän parhaaksi katsoo.
Haluatko olla mukana, rukouksin,
siunaamassa sitä työtä, minkä Herramme on jo aloittanut? Sillä Hän on
voittanut kuoleman, toivottomuuden,
surun ja epätoivon ja Hän on ainoa
oikea lääke kärsivälle ja kiusatulle ihmiselle. Ja Hän on se, joka vapauttaa
orjat ja vangitut, pelastaa, hoitaa, varustaa ja siunaa. Ja Hän on se, joka
tuo ilon sydämeen, toivon ja turvallisen varmuuden pelastuksesta: uskon
lahjan!
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Uutisia maailmalta
Tekstit: Katja Bågman

Kristitty surmattu sairaalassa Pakistanissa

M

aanantaina 26. maaliskuuta
hoitohenkilökunta ja vartijat hakkasivat kuoliaaksi
kristityn miehen julkisessa sairaalassa Lahoressa.
Anil Saleem kertoo, että hän, hänen
veljensä Sunil Saleem ja jotkut muut
sukulaiset olivat vieneet raskaana
olevan sisarensa Kiran Kashifin synnytysosaston ensiapuun, sillä Kiran kärsi
kivuista. ”Kiran meni vuorossa olleen
lääkäri Sairan luo, joka näppäili matkapuhelintaan ja siemaili teetä”, Anil
Saleem kertoo. ”Saira käski Kiranin
odottaa huoneen ulkopuolella, kunnes hän saisi teensä juotua. Odotimme jonkin aikaa, mutta koska Kiran
oli kovissa kivuissa, hän meni jälleen
sisälle ja pyysi tulla hoidetuksi heti.”
Lääkäri alkoi kirota Kirania siitä,
että hän ei odottanut ja käski hoitajan huolehtia hänestä. ”Kun sisareni
protestoi lääkärin töykeyttä, tämä
alkoi läpsiä häntä ja kaatoi hänet lattialle”, Anil kertoo. ”Hän kysyi miten
choora (kristityistä käytettävä halventava termi) kehtasi kyseenalaistaa hänen määräyksensä.”

Sunil Saleem menetti henkensä
pahoinpitelyn seurauksena.
Kuva: Morning Star News
Metelin kuultuaan Anil Saleem,
hänen veljensä Sunil, Kiranin mies
Kashif Ashiq sekä serkut Raza Guddu
ja Kashif Robin menivät huoneeseen.
Heti kun lääkäri näki heidät, hän huusi lääkäreitä ja vartijoita lukitsemaan
huoneen ovet sisältä päin ja ”antamaan näille kristityille opetuksen”.
”Noin 15-20 hoitohenkilökunnan
edustajaa ja vartijaa sekä 8-10 nuorta lääkäriä hyökkäsi kimppuumme.
Meitä hakattiin metalliputkilla, tuoleilla, nahkavöillä ja muilla esineillä”,
Anil kertoo. Ammatiltaan konstaapeli, Sunil yritti rauhoitella tilannetta,

mutta häntä hakattiin armotta, potkittiin ja lyötiin haaroihin ja rintaan,
kunnes hän menetti tajuntansa.
Myös muut paikalla olleet kristityt
loukkaantuivat. Pahoinpitely loppui
vasta kun poliisit saapuivat paikalle.
Henkilökunta pahoinpiteli myös paikalla ollutta uutisryhmää, joka kuvasi
osan tilanteesta.
”Suurin osa lääkäreistä lähti pakoon, mutta paikalle jääneetkään
eivät välittäneet avunpyynnöistämme”, Anil kertoo. Sunil menehtyi hoidon viivästymisen vuoksi. Ruumiinavaus osoitti hänen menehtyneen
pahoinpitelyn seurauksena. Hänellä
oli useita murtuneita kylkiluita. Sunililta jäi vaimo ja neljä lasta, joista
nuorin on vasta kolme kuukautta.
Tapauksesta on tehty rikosilmoitus, mutta toistaiseksi ketään ei ole
pidätetty. Sairaala on puolestaan
uhannut nostaa vastasyytteet perhettä vastaan. Nuorten lääkärien
yhdistys uhkaa koko provinssin laajuisella lakolla, jos syytteitä heitä
vastaan ei peruta.
Lähde: Morning Star News, Dawn

Uskoville sakkoja maankäyttölain nojalla Venäjällä

V

enäjällä on ryhdytty enenevässä määrin antamaan sakkoja maankäyttölain nojalla
tapauksissa, joissa uskonnollista
toimintaa harjoitetaan maa-alueella,
joka ei ole sitä varten rekisteröity.
Tämä pitää sisällään esimerkiksi kodit.
Toistaiseksi tällaisia sakkoja ei ole
määrätty kovin runsaasti, mutta tahti on ollut kiihtyvä vuoden 2016 jälkeen, kertoo Forum 18.
Erityisesti maaseudulla uskonnollisilla ryhmillä on tapana kokoontua
kodeissa. Usein heillä ei ole tarvetta
tai mahdollisuutta hankkia erillistä
kokoontumistilaa.
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Venäjän uskontolaki sallii uskonnon harjoittamisen kodeissa ja uskonnollisten yhteisöjen omistamissa
rakennuksissa, mutta maankäyttöä
valvova Rosreestr-virasto on siitä
huolimatta määrännyt sakkoja virheelliseen maankäyttöön vedoten.
Sakkoja on annettu sekä yksittäisille
henkilöille että uskonnollisille yhteisöille.
Sakkoja on tällä perusteella määrätty ainakin 34 kappaletta vuoden
2012 alun ja 2017 lopun välisenä aikana. Sakkoja alettiin määrätä enenevässä määrin vuonna 2016, kiihtyen
edelleen vuonna 2017. Alueellisesti
sakkoja annettiin eniten eteläisen

Venäjän Rostovin alueella. Tarkkaa
tietoa sakkojen määrästä on vaikea
saada, sillä toisin kuin yleensä, sakkoja ei määrää oikeuslaitos vaan
Rosreestr suoraan. Tapaukset tulevat
tietoon vain silloin, jos sakosta valitetaan oikeuteen.
”Viime vuonna jotain tapahtui valtion rakenteiden mielissä”, kertoo
seitsemännen päivän adventisteja
edustava asianajaja Vasily Nichik.
Helluntaiunionin lakimiehet Vladimir
Ozolin ja Olga Bratishcheva ovat
puolestaan kirjoittaneet helluntaiunionin verkkosivulla, että ”syytteiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti”. He neuvovat seurakuntia

olemaan yhteydessä asianajajiin, jos
Rosreestr suorittaa tiloissa tarkastuksen.
“Koska laki sallii uskonnollisen
toiminnan asuintarkoitukseen rekisteröidyissä tiloissa, viranomaiset
väittävät sen sijaan, että maata käytetään väärin”, Nichik sanoo. ”Tämä
on sama kuin syyttäisi autonkuljettajaa, jonka matkustaja juo teetä,
siitä että hän on perustanut kahvilan
laittomaan paikkaan ilman lupia ja
rikkoisi maankäyttölakia, koska tie
ei ole suunniteltu sitä varten.”
Jos maa-alue on arvioitu, yksittäistä henkilöä voidaan sakottaa 0,5–1
prosenttia maan arvosta, viranomaisia 1–1,5 prosenttia ja yhteisöjä 1,5–
2 prosenttia. Jos maan arvoa ei ole
arvioitu, sakko on 10 000–20 000
ruplaa yksityishenkilöille, 20 000–
50 000 ruplaa viranomaisille ja

100 000–200 000 ruplaa yhteisöille.
10 000 ruplaa, 142 euroa, vastaa
noin viikon suuruista palkkaa.
Pienituloisille henkilöille ja pienille
uskonnollisille yhteisöille sakko on
huomattava taakka ja myös siitä valittaminen maksaa.
Viime vuonna tarkastuksen jälkeen
Rosreestr sakotti Lyudmila Ivantsovaa 10 000 ruplaa, koska hän oli
antanut helluntaiseurakunnan kokoontua omistamansa talon yhdes-

sä huoneessa. Sakosta valitettiin ja
paikallinen oikeus kumosi sen, mutta
Rosreestr valitti Udmurtian korkeimpaan oikeuteen, joka palautti sakon
voimaan. Ivantsova valitti Venäjän
korkeimpaan oikeuteen, mutta myös
se piti sakon voimassa.
Nichikin mukaan Rosreestr ei itsessään näyttäisi ottaneen uskonnollisia yhteisöjä silmätikukseen,
mutta sen on suoritettava tarkastus,
jos joku muu taho ilmoittaa sille epäilyksen maankäyttölain rikkomisesta.
Venäjällä jopa 90 prosenttia protestanttisista yhteisöistä kokoontuu
asuintarkoitukseen rekisteröidyllä
maa-alueella. ”Talot rakennettiin
asuintarkoitukseen, sillä monissa on
asuinhuoneisto, jossa pastori asuu,
ja seurakunnan käyttöön tarkoitettu
tila”, Nichik selittää.
Lähde: Forum 18

Raamatut pois nettikaupoista Kiinassa

K

iinan uudistettu uskontolaki on
nyt ollut voimassa kaksi kuukautta. Rekisteröimättömien
seurakuntien sulkeminen on jatkunut paikallistasolla ja myös joitakin
seurakuntien pyörittämiä päiväkoteja on suljettu. Sen lisäksi viimeisten
viikkojen aikana on tullut ilmi suuria
muutoksia, jotka vaikuttavat koko
Kiinassa.
Maaliskuun 21. päivänä Kiinan valtiollinen uutiskanava Xinhua ilmoitti,
että kommunistisen puolueen osasto, United Front Work Department
vastaa jatkossa uskonnollisista asioista. Aiemmin uskonnollisia asioita
hallinnoi uskontoasioiden ministeriö, joka nyt siis lakkautettiin. Tämä
muutos tarkoittaa, että kommunistisen puolueen ote uskonnoista asioista tiukentuu entisestään. United
Front Work Department (UFWD) raportoi suoraan kommunistisen puolueen keskuskomitealle. Sen tehtävä on hallinnoida suhteita puolueen
merkittävinä pitämiin tahoihin, yksilöihin ja ryhmiin sekä Kiinassa että
sen ulkopuolella ja varmistaa, että

ne ovat puolueelle uskollisia.
Uskontoasioiden ministeriön sulauttaminen United Front Work Departmentiin on osa Kiinan hallintokoneiston uudelleenjärjestelyä, jonka
tarkoitus on vahvistaa kommunistisen puolueen valtaa.
Maaliskuun 28. päivä julkaistiin
”Periaatteet kiinalaisen kristillisyyden edistämiseksi Kiinassa seuraavan
viiden vuoden aikana (2018–2022)”.
Asiakirjassa kerrotaan, että seuraavan viiden vuoden aikana tärkeimmät tehtävät ovat kehittää kiinalaista
kristinuskoa ja kiinalaista teologiaa
sekä ”tietoisesti kehittää Raamatun
tutkimuksen taitoja vahvan perustan
luomiseksi Raamatun uudelleen tulkitsemiselle ja uudelleen kääntämiselle”.
Kaksi päivää sen jälkeen Raamattujen myyminen verkkokaupoissa
kiellettiin. Aiemminkaan Raamattuja ei ole virallisesti saanut myydä julkisesti tai internetissä, mutta
kieltoa ei valvottu. Kielto Raamattujen verkkomyynnistä julkaistiin
Twitteriä vastaavassa kiinalaisessa

Kiinalainen uskova hellii uutta
Raamattuaan.

Weibossa, ja Raamatut poistuivat
verkkokauppojen valikoimista yhdessä yössä. Jatkossa Raamattuja
voi ostaa vain virallisesti rekisteröidyistä kirkoista.
Marttyyrien Ääni seisoo Kiinan kristittyjen rinnalla tukemalla maahan lähetettävää kristillistä
satelliittiradio-ohjelmaa
yhteistyökumppaneidemme kautta, sillä satelliittiradio-ohjelmia ei voida estää.
Tule mukaan ”Kiinan uudet muurit”
-kampanjaamme, jotta Kiinan kristityt voisivat jatkossakin kuulla Jumalan sanaa!
Lähteet: Christian Solidarity
Worldwide, UCAnews, ChinaAid
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