
Indonesia – Kasvavaa painostusta

Kaksi seurakuntaa Indonesian aiemmin suvaitsevaisella alueella on kohdannut kiivasta 
vastustusta rakennusaikeitaan kohtaan.

Keski-Jaavan alueella, lähellä pääkaupunki Jakartaa, kristityt ovat perinteisesti saaneet 
vapaasti harjoittaa uskoaan. Sen vuoksi kahden seurakunnan kohtamaa vastustus on tullut 
yllätyksenä. Bantulissa vastustetaan helluntaiseurakuntaa ja Semarangissa baptistiseurakuntaa. 
Äärimuslimit tunkeutuivat baptistiseurakunnan jumalanpalvelukseen ja uhkailivat sen pastoria.

Molemmat seurakunnat ovat vieneet asian oikeuteen. Baptistiseurakunta oli jo aloittanut rukoushuoneensa rakennustyöt 
saatuaan luvan pormestarilta.

Toisaalla Indonesiassa nelihenkinen kristitty perhe on joutunut pakenemaan kodistaan muualle Indonesiassa, kun vihaiset 
sukulaiset ryhtyivät väkivaltaisiksi perheen muutettua henkilökortteihinsa uskontonsa kristityksi kasteella käytyään. Perhe on 
tällä hetkellä turvatalossa, jossa paikalliset kristityt pitävät heistä huolta. Lähde: Marttyyrien Äänen lähteet

Herra, näistä Indonesian kristittyjä kohdanneista vastustuksista huolimatta me kiitämme, ettet Sinä totisesti asu käsin 
tehdyissä rukoushuoneissa, eikä Sinun Henkesi ole sidottu paikkaan. Älä anna minkään vastoinkäymisen lannistaa alueen 

kristittyjä, vaan auta heitä seisomaan Voittajan puollella yhdessä rintamassa yli seurakuntarajojen. 

Egypti – Muslimitaustaisten uskovien painostus kovenee

Egyptin viranomaiset ovat viime aikoina lisänneet islamista kristinuskoon kääntyneiden 
painostusta. Paikallisten lähteiden mukaan arviolta 50 islamista kääntynyttä on pidätetty viime 
viikkojen aikana. Suurimmalla osalla pidätys on jäänyt lyhytaikaiseksi, mutta viranomaiset 
kehottivat heitä vaikenemaan kristillisestä uskostaan.

Egyptissä on tavallista, että viranomaiset painostavat islamista kristinuskoon kääntyneitä. 
Vaikka Egyptissä on Lähi-idän suurin kristillinen vähemmistö, he kohtaavat usein vainoa ja heitä 

pidetään toisen luokan kansalaisina.
Muslimitaustaisten uskovien asema on vielä heikompi. Heitä pidetään islamin pettureina. Usein perheet hylkäävät heidät 

sen lisäksi, että viranomaiset tarkkailevat heitä. Monet joutuvat muuttamaan usein. Turvallisuusuhan vuoksi monet eivät 
löydä paikkaansa kristillisistä seurakunnista ja yhteisöstä. Lähde: International Christian Concern

Auta Herra, että jokainen Egyptin kristitty löytäisi oman paikkansa Sinun ruumiisi jäsenenä. Sido Egyptin kristityt yhteen 
Hengen ja Rakkauden sitein. Vahvista kaikkia niitä, joita Sinun vuoksesi herjataan ja vainotaan. Auta heitä muistamaan 

heikolla hetkellä, että Sinussa heillä on kaikki mitä he tarvitsevat. 

Lyhyesti ja rukoillen – Uskonnonvapaus maailmalla

Intia – Oikeus tyrmäsi pyynnön kieltää uskonnon vaihtaminen

Intiassa hallitsevan BJP-puolueen johtoon kuuluva Ashwini Kumar Upadhyay oli jättänyt 
Delhin hovioikeuteen vetoomuksen, jossa vaadittiin uskonnon vaihtamisen kieltämistä. 
Oikeus kuitenkin totesi 13.3., että uskonto on henkilökohtainen asia, ja toiseen uskontoon 
kääntyminen on jokaisen oma päätös.

Upadhyay oli väittänyt, että järjestöt ja muut instituutiot käännyttävät joukoittain alimpien 
kastien hinduja uhkailemalla ja houkuttelemalla heitä. Hän piti tilannetta hälyttävänä ja kertoi 

joukkokäännyttämisten yleistyneen viimeisen 20 vuoden aikana. 
Äärihindut käyttävät syytöksiä joukkokäännyttämisestä saadakseen voimaan uskonnonvapauden rajoituksia. Kristittyjä 

syytetään valheellisesti köyhien hindujen käännyttämisestä kristinuskoon vilpillisin keinoin. Intian väestönlaskenta ei 
kuitenkaan anna siitä viitteitä. Intian ensimmäisessä väestönlaskennassa vuonna 1951 kristittyjä oli 2,3 %. Viimeisimmässä 
väestönlaskennassa vuodelta 2011 kristittyjen osuus oli edelleen sama. Lähde: International Christian Concern

Kiitos Jeesus tästä ratkaisusta, joka antaa edelleen mahdollisuuden kääntyä kristityksi. Herra anna omillesi Viisautesi 
ja johdatuksesi jokaiseen hetkeen ja tilanteeseen, jotta he olisivat viekkaita kuin ketut ja viattomia kuin kyyhkyset. Me 

rukoilemme ja kiitämme myös niiden kaikkien puolesta, jotka näiden rohkeiden kristittyjen kautta löytävät luoksesi.


