
Marttyyrien Äänen edustajat vierailivat lokakuussa Nigeriassa. Edustajamme kävivät myös 
pakolaisleirillä, jossa he tapasivat fulanien hyökkäyksiä pakenemaan joutuneita kristittyjä.

Kristityt ovat olleet leirillä jo seitsemän kuukautta. He unelmoivat kotiinpaluusta, mutta 
toistaiseksi se ei ole mahdollista. Tällä hetkellä leirillä asuu 790 henkilöä, 156 perhettä. 
Leirissä on pulaa kaikesta, sillä pakenemaan joutuneet olivat maanviljelijöitä, eikä heillä niin 
ollen tällä hetkellä ole toimeentuloa. 

Marttyyrien Äänen edustajien vierailun aikaan leirin johtajien suurin huoli olivat lapset. 
Kouluikäiset lapset olivat pakenemaan jouduttuaan joutuneet keskeyttämään koulunkäyn-

nin. Nigerian sisarjärjestömme edustajat vierailivat paikallisessa koulussa, joka neuvottelujen jälkeen lupasi ottaa lapset 
oppilaikseen. Ehtona kuitenkin oli, että lapsilla tulisi olla itse hankitut koulukirjat. Heidän vanhemmillaan ei kuitenkaan ollut 
varaa niihinkään.

Päätimme lähettää varat koulukirjojen hankkimiseen. Noin 1500 eurolla saatiin ostettua koulukirjat 150 lapselle. Lasten 
riemulla ei ollut rajoja, kun he pääsevät nyt jatkamaan keskeytynyttä koulunkäyntiään. ”Olemme todella kiitollisia näistä 
kirjoista ja kaikesta vaivannäöstänne”, leiriä johtava Stephen Haruoa kiittelee.

• Kiitos Isä näistä sisarista ja veljistä, anna heille heidän jokapäiväinen leipänsä.
• Rukoile Keski- ja Pohjois-Nigerian kristittyjen puolesta, joita sekä fulanit että Boko Haram vainoavat.
• Pyydä, että Herra lohduttaisi kärsiviä ja omaisiaan menettäneitä.

Eri maiden kristittyjen 
valmistautuessa viettä-
mään rauhallista joulua, 
Intian kristityt ovat 
huolissaan. He ennakoi-
vat vaikeaa joulun aikaa, 
sillä hyökkäykset kristit-
tyjä ja heidän kokoontu-

mispaikkojaan vastaan ovat nyt viikoittaisia.
Eri puolilla Intiaa pastorit ovat päättäneet perua jo enna-

kolta joululaulutapahtumia ja muita joulun ajan juhlia.
”Viime joulun tapahtumat mielessämme, olemme 

peruneet joululaulutapahtuman ja muut joulujuhlat tältä 
vuodelta”, kertoo Etelä-Intian Tamil Nadun osavaltiosta 
pastori Vinod Kumar. Viime vuonna heidän joulujuhlaansa 
hyökättiin ja seurakunta on ollut suljettuna siitä asti.

”Olemme joutuneet lopettamaan seurakunnan kaiken 
toiminnan, myös joululaulut”, kertoo pastori Sam P. Jacob 
Agrasta, jossa kuuluisa Taj Mahal sijaitsee. Äärihindut hak-
kasivat pastori Jacobin ja useita muita kristittyjä pastoreita 
tämän vuoden lokakuussa, kun he olivat kokoontuneet 
suunnittelemaan joulun ajan tapahtumia.

Jharkhandin osavaltiossa äärihindut hakkasivat viime 
jouluaattona pastori Karma Urahin. ”Tänä jouluna, emme 
voi kuvitellakaan joulujuhlan järjestämistä”, hän sanoo.

Lähde: International Christian Concern

• Rukoile Intian kristittyjen puolesta, joiden joulusuunni-
telmia varjostaa pelko.

• Rukoile, että uskovat kaikesta huolimatta olisivat todis-
tuksena ympärillään oleville, myös heitä vainoaville.

Maansa uskonnonvapau-
desta huolestuneet bulga-
rialaiskristityt kokoontuivat 
Sofiassa kolmena perättäi-
senä sunnuntaina, 11., 18. 
ja 25. marraskuuta osoitta-
maan mieltään uskontola-
kiin kaavailtuja muutoksia 

vastaan. 
Kylttejä ja Bulgarian lippuja kantaneet kristityt vaativat 

Bulgarian parlamentin jäseniä hylkäämään tekemänsä muu-
tosehdotukset, jotka nämä olivat hyväksyneet lakiluonnoksen 
ensimmäisessä kuulumisessa lokakuussa. 

Bulgarian baptistiunionia johtava ja Sofiassa baptistiseu-
rakunnan pastorina toimivan Teodor Oprenovin mukaan 
lakiluonnos on ”jyrkkä käännös pois Bulgarian perustuslain ja 
eurooppalaisten lakien takaamasta uskonnonvapaudesta”. 

Kaavailtu uusi laki rajoittaisi muun muassa evankeliointia, 
uskonnollista toimintaa siihen tarkoitukseen rekisteröityjen 
rakennusten ulkopuolella sekä pastoreiden ja pappien koulu-
tusta. Lisäksi uskonnollisella ryhmällä pitäisi olla 300 jäsentä, 
jotta se tunnustettaisiin virallisesti.

Lakiluonnos oli 16. marraskuuta saakka lausuntokierrok-
sella, eikä Bulgarian parlamentti ole toistaiseksi ilmoittanut, 
miten se aikoo edetä.

Lähteet: Barnabas Fund, Bulgarian Evankelinen Allianssi

• Kiitos Isä siitä, että tämä uhka on lähentänyt eri seurakun-
tien kristittyjä, siunaa seurakuntaasi Bulgariassa.

• Rukoile, että suunnitellut muutokset eivät menisi parla-
mentissa läpi.

Lyhyesti ja rukoillen –  Nigeria, Intia, Bulgaria


