Lyhyesti ja rukoillen – Intia
Intialainen Sonja – muslimista kristityksi
Muslimiperheeseen syntynyt Sonja kuuli Jeesuksesta opiskellessaan yliopistossa, ja opiskelutoveri antoi hänelle Raamatun. Hän alkoi lukea sitä ja käydä seurakunnassa perheeltään salaa. Pian
hän tuli uskoon. Hän rukoili, että saisi rohkeutta kertoa perheelleen uskostaan. Sen jälkeen hänen
äitinsä sairastui vakavasti, eivätkä mitkään hoidot tepsineet. Lopulta äiti sanoi: “Etsin joka paikasta
apua, mutta en rukoillut Jeesusta. Haluan nyt rukoilla Jeesuksen nimessä.” Äitinsä sanoista ilahtunut Sonja rukoili yhdessä hänen kanssaan ja äiti parani kokonaan. Sen jälkeen Sonja sai tilaisuuden
julistaa evankeliumia koko perhekunnalleen.
Kylän muslimit puuttuivat pian asiaan. Sonjan veli sopi, että Sonja menee naimisiin erään muslimimiehen kanssa. Hääkutsut
lähetettiin ja häät oli tarkoitus pitää kuukauden päästä. Ennen häitä Sonja päätti paeta ja löysi turvapaikan. Samana päivänä
jolloin häitä oli tarkoitus viettää, hänet kastettiin kristilliseen uskoon.
Sonja aloitti työn nuorten parissa omassa seurakunnassaan. Hänellä on vahva näky palvella Herraa. Jumala on johdattanut
Sonjaa eteenpäin, hän löysi kristityn miehen ja he menivät naimisiin. Kukaan Sonjan sukulaisista ei tullut häihin, mutta Marttyyrien Ääni sai olla tukemassa Sonjaa hänen suurena päivänään.
”Herra, kiitämme ja ylistämme Sinua ihmeistä, joita rakkaudessasi olet Sonjaa ja hänen perheettään kohtaan osoittanut.
Anna armossasi Sonjan perheen vastaanottaa Sinut Vapahtajaan, liitä heidät jälleen yhteen. Vahvista Sonjan uskoa ja johdata
häntä tässä palvelutyössä, jota Hän tekee Sinun kunniaksesi.”
Intia – Pastori pahoinpidelty, itse syytteeseen
Pastori Jai Singh ei vieläkään pysty kunnolla seisomaan tai istumaan, kun äärihindut hakkasivat
häntä vuoron perään aiemmin tässä kuussa. Hänen pahoinpitelijänsä ovat yhä vapaalla, mutta
pastoria itseään vastaan on nostettu syytteet ”pakkokäännyttämisestä”.
Suuri ihmisjoukko piiritti hänen kotiseurakuntansa Bichparissa, Haryanan osavaltiossa. Sen
jälkeen noin 30 henkilöä raahasi pastori Jain sekä talon omistajan Nareshin ulos, ja hyökkäsivät
heidän kimppuunsa. Pastori Jai kuljetettiin vielä hindutemppeliin, jossa pahoinpitely jatkui.
Useiden tuntien kuluttua äärihindut luovuttivat verisen pastori Jain poliiseille. Häntä, Nareshia ja muutamaa muuta uskovaa
vastaan nostettiin syytteet rahan tarjoamisesta kristinuskoon kääntymistä vastaan. Pastori Jai on päivätyöläinen, joka vain vaivoin pystyy elättämään oman perheensä, saati tarjoamaan kenellekään rahaa kääntymistä vastaan. Lähde: Morning Star News
”Rakas Jeesus, hoida ja paranna pastori Jai. Kiitos, että annat näille kristityille sen, mitä he elääkseen tarvitsevat. Poista
mahdollinen viha ja katkeruus ja täytä heidät rakkaudella vainoojiaan kohtaan, sillä ’he eivät tiedä mitä tekevät’”.
Intian kristityt ennakoivat haastavaa vuotta
Viime vuonna hindunationalistinen Bharatiya Janata Party (BJP) tuli uudelleen valituksi Intian
hallitukseen ja väkivaltaiset hyökkäykset kristittyjä ja heidän kokoontumispaikkojaan vastaan
jatkuivat. Monet valmistautuvat kohtaamaan ongelmia myös tänä vuonna.
Tehmina Arora, korkeimman oikeuden lakimies ja ihmisoikeusjärjestö Alliance Defending Freedom Indian (ADF) johtaja kertoo, että viime vuonna Intian kristittyihin kohdistuneiden väkivaltaisten hyökkäysten määrä jatkoi kasvuaan. Suuri osa väkivallasta oli kansallismielisten hindujen
aiheuttamaa, ja BJP:n nationalistisen retoriikan ja käytäntöjen mahdollistamaa.
Aroran mukaan Intian kristittyihin tilastoitiin kohdistuneen yli 300 väkivaltaista hyökkäystä viime vuonna. ”Poliisit nostivat
syyteet alle 40 tapauksessa niistä”, Arora huomauttaa.
Uuden vuoden alussa monet Intian kristityt eivät pidä tilanteen kohentumista todennäköisenä. He tukeutuvat kuitenkin
uskoonsa ja yhteisöönsä kasvavan suvaitsemattomuuden ja vainon edessä. Lähde: International Christian Concern
”Anna Herra uskon kestävyyttä ja lujuutta Intian kristityille yhä kiristyvässä ilmapiirissä. Lohduta ja vahvista heitä Sanasi
lupauksilla ja Hengelläsi. Auta heitä elämään uskoaan todeksi kaiken vainon ja ahdistuksen keskellä ja anna heidän elämänsä
olla todistus siitä, että Sinä totisesti elät ja hallitset, nyt, aina ja iankaikkisesti.”

