
Kuuban protestanteille yhteinen allianssi

Seitsemän kuubalaista protestanttista suuntausta, mukaan lukien viisi jäsenmäärältään 
suurinta, on perustanut yhteisen Kuuban evankelisten seurakuntien allianssin 11. kesäkuu-
ta. Allianssin perustaminen on ennennäkemättömän yhtenäisyyden osoitus, jollaista ei ole 
nähty sitten Kuuban vuoden 1959 vallankumouksen.

Yhteisessä julkilausumassa sanotaan: “Pääasiallinen syy tämän allianssin perustamiselle 
oli, että siihen liittyvät suuntaukset eivät tunne tulevansa edustetuiksi Kuuban kirkkojen 
neuvoston kautta viranomaisten ja Kuuban kansan suuntaan, ja tahtovat toimia yhdessä 

raamatullisten arvojen puolesta.”
Allianssin perustaminen seuraa samojen suuntausten ennennäkemätöntä kampanjaa uutta perustuslakia vastaan, joka 

hyväksyttiin helmikuussa. Uusi perustuslaki sisältää uskonnon- ja omantunonvapautta huomattavasti heikentävää kieltä.
Kuuban kirkkojen neuvostoon kuuluu useita protestanttisia suuntauksia sekä muita uskonnollisia ryhmiä. Neuvosto on lä-

heisessä yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja kannattaa yleensä viranomaisten kantaa. Vaikka neuvosto edustaa vain pientä 
osaa Kuuban protestanteista, se puhuu kaikkien Kuuban protestanttien suulla sekä kotimaassa että ulkomailla. Neuvosto on 
jatkuvasti vähätellyt Kuuban uskonnonvapausongelmia. (Christian Solidarity Worldwide)

Kiitos Herralle, että Hän on antanut Kuuban seurakunnille rohkeutta liittoutua puolustamaan oikeutta uskonnonvapauteen. 
Rukoillaan, etteivät mitkään uhkaukset tai pelottelut murenna tätä syntynyttä yhteisrintamaa. Rukoillaan, että kristittyjen 

yhteys lisääntyisi Kuubassa ja kaikkialla maailmassa.

Kamerun – Boko Haram 
murhannut kaksi kristittyä

Boko Haramin terroris-
tit surmasivat naisen ja 
16-vuotiaan pojan Grossin 
kylässä Pohjois-Kameru-
nissa. 

Poika siepattiin ja sur-
mattiin myöhemmin. Nainen murhattiin metsässä, jossa 
hän oli keräämässä ruohoa lampailleen. Hyökkäyksen 
yhteydessä poltettiin myös kahdeksan kotia. ”Tarvitsemme 
rukouksianne”, paikallinen asukas sanoo.

Tänä vuonna Boko Haram on hyökännyt Grossiin ainakin 
kahdesti. Toukokuussa terroristit polttivat kaksi kirkkoa, 67 
kotia ja vahingoittivat kahta kauppaa. He tappoivat karjaa, 
varastivat moottoripyöriä ja tuhosivat viljavarastoja. Tam-
mikuussa he tuhosivat 190 kotia.

Pohjois-Kamerunin kristityt kylät ovat Boko Haramin täh-
täimessä, sillä se pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaa-
tin Koillis-Nigeriasta Pohjois-Kameruniin saakka, joka on 
pääasiassa kristittyjen asuttamaa aluetta. YK:n mukaan yli 
170.000 kamerunilaista, enimmäkseen kristittyjä, on paen-
nut kodeistaan Boko Haramin vuoksi. (Barnabas Fund)

Rukoillaan Kamerunin kristityille kestävyyttä pysyä lujina 
uskossa Kristukseen ja omaisille voimaa antaa anteeksi 

hyökkääjille lisääntyvistä ja laajenevista iskuista huolimat-
ta. Rukoillaan, että kristittyjen sitkeys ja heissä vaikuttava 

Kristuksen rakkaus saisi aikaan kääntymystä.

Arabiemiraatit – Historiallinen 
kristillinen kohde avattu

Arabiemiraateissa avattiin vii-
me viikolla yleisölle maan vanhin 
kristillinen nähtävyys, kirkko ja 
luostari, jotka löydettiin 1990-lu-
vulla, mutta ajoittuvat 600-700 
-luvuille. Viranomaisten mukaan 

se on varhaisin tunnettu todiste kristinuskon olemassaolosta 
arabiemiraattien alueella.

Tällaiset löydöt ovat äärimmäisen tärkeitä kumoamaan  
kertomusta, jonka mukaan vain islamilla on historialliset juuret 
Arabian niemimaalla. Tämänkaltainen kerronta on osa syytä, 
miksi niemimaa on kristityille vaikeinta aluetta Lähi-idässä.

Niemimaan islamilaisilla mailla on tapana avata historiallisia 
kristillisiä paikkoja kuitenkaan oikaisematta käytäntöjä, jotka 
rikkovat uskonnonvapautta. Arabiemiraatit on perustuslain 
mukaan islamilainen. Lait kieltävät jumalanpilkan ja pyrkivät 
estämään islamista kristinuskoon kääntymisen. Seurakuntien 
toimintaa rajoitetaan, ja uusien avaaminen on hyvin vaikeaa.

Arabiemiraatit on nyt ottanut myönteisen symbolisen as-
keleen kohti uskonnonvapautta, mutta tehtävää on edelleen 
paljon jäljellä. (Gulf News)

Kiitetään Jumalaa, että uusia todisteita kristinuskosta on tullut 
esille. Kiitetään myös niistä pienistä edistysaskeleista, mitä Ara-
biemiraateissa tapahtuu kristinuskon suhteen. Suokoon Herra, 
että kristillisille seurakunnille asetetut esteet ja vaikeudet pois-

tuisivat ja seurakunnat pääsisivät kasvamaan myös siellä.
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