
Palestiinalaishallinto tunnusti evankeliset kristityt

Palestiinalaisviranomaiset ovat viimein kahdentoista vuoden odotuksen jälkeen antaneet 
Pyhän Maan evankelisten seurakuntien neuvostolle virallisen rekisteröinnin. 

Tämä on merkittävä askel eteenpäin, sillä sen myötä neuvosto voi myöntää avioliittolupia, 
rekisteröidä seurakuntia ja avata pankkitilejä. Järjestönä heillä on nyt täydet siviilioikeudet.

Palestiinalaishallinnon alueella asuvat kristityt ovat olleet vaikean poliittisen tilanteen 
vankeja. He asuvat islamilaisen hallinnon alaisuudessa alueella, josta pois matkustaminen 
on rajoitettua. Palestiinalaiskristityt ovat joutuneet elämään ympäristössä, jossa heillä ei 

ole keinoja paeta vainoa. Se on vaatinut tasapainottelua, joka puolestaan on johtanut turhautumiseen siitä, että he eivät voi 
täysin elää uskoaan todeksi ilman pelkoa. Nyt saatu rekisteröinti antaa toivoa paremmasta.

Lähde: Maailman evankelinen allianssi

”Suo Herra armossasi, että tämä uusi tilanne todella tuo muutoksen alueen kristittyjen elämään. Anna näiden rekiste-
röinnin myötä tulevien mahdollisuuksien vahvistaa kristittyjen uskoa Sinuun ja olla todistuksena siitä, että Sinä totisesti olet 

ainoa elävä Jumala, joka hallitset kaikkea iankaikkisesta iankaikkiseen.”

Seurakuntia rekisteröity Uzbekistanissa

Seurakunnille myönnetyt rekisteröinnit Uzbekistanissa saattavat olla merkki kristittyjen 
kohentuvista mahdollisuuksista harjoittaa uskoaan.

Syyskuussa Uzbekistanissa myönnettiin rekisteröinti kolmelle seurakunnalle, ja viiden 
seurakunnan odotetaan saavan rekisteröinti lähiaikoina.

Muslimienemmistöisen Uzbekistanin presidentiksi tuli joulukuussa 2016 valituksi 
Shaykat Mirzjyoyev. Valtaantulonsa jälkeen hän on höllentänyt joitakin uskonnonvapautta 
rajoittaneita sääntöjä. Hän on esimerkiksi sallinut ensimmäistä kertaa laillisen 3000 

Raamatun myynnin. Presidentin odotetaan pian esittelevän uuden uskontolain, jonka myötä seurakuntien rekisteröimistä 
edellyttävä 100 jäsenen raja lasketaan viiteenkymmeneen.

Ennen Mirzjyoyevin valintaa Uzbekistan tunnettiin kristityille vaikeana maana, ja evankeliointi on edelleen laitonta. 
Lähde: Barnabas Fund

”Herra, me kiitämme Sinua tästä Uzbekistanin helpottuneesta tilanteesta. Suo armossasi uuden uskontolain tuoda 
helpotuksia uusien seurakuntien syntymiselle ja auta, että myös evankeliointi tulisi lailliseksi. Anna siunauksesi ja 

johdatuksesi uusille seurakunnille ja kaikille kristityille.”

Lyhyesti ja rukoillen – Hyviä uutisia maailmalta

Uuden ajan alku Sudanissa?

Sudanin uskontoministeri Nasr al-Din Mufreh on luvannut, että aiemman Bashirin hal-
linnon aikana takavarikoidut kristittyjen kiinteistöt tullaan antamaan takaisin kristityille. 
Puheessaan hän myös sanoi kristittyjen olleen aiemman hallinnon aikana vainottuja ja kärsi-
neen ”hyvin pahoista käytännöistä”.

Asharq Al-Awsat -lehdelle antamassaan haastattelussa hän kutsui Sudanista karkotettuja 
juutalaisia palaamaan ja sanoi, että kristityillä ja muiden uskontojen edustajilla on vapaus 
harjoittaa uskoaan Sudanissa. Samalla hän sanoi hallintonsa taistelevan ääriajattelua ja 

terrorismia vastaan. Mufreh sanoi, että kristittyjä ei voi pitää vähemmistönä. ”He ovat sudanilaisia ja heidän uskontonsa on 
taivaallinen uskonto arvoineen ja uskoineen.”

Vallasta syösty presidentti Bashir oli vannonut ottavansa käyttöön entistä tiukemman sharia-lain. Sudanin kristityt toivovat-
kin, että uskontoministerin lausunnot tarkoittavat uuden ajan alkua Sudanissa. Lähteet: Asharq Al-Awsat, Morning Star News

”Herra me kiitämme Sinua avustasi ja armostasi, jota olet osoittanut Sudania kohtaan. Suo, että näistä lupauksesta tulee 
totta, ja että ilosanoma Pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta saa levitä vapaasti sydämestä sydämeen ja tuoda pelastuksen 

mahdollisimman monelle.”


