
 
 

 
 

 
     Näin kesäkuun alussa on monilla valmistujais- ylioppilas- ja koulunsa päättäneiden juhlia. Kesällä myös 
juhlitaan ripille pääseviä. Meidän perheessä Rebekka pääsi ylioppilaaksi, ja saa laittaa hatun kesäkuun 
ensimmäisenä lauantaina juhlallisesti päähänsä. Denalilla on rippijuhlat loppukesästä. Juhlissa suku ja ystävät 
kokoontuvat yhteen, syödään ja nautitaan toistemme seurasta.  
     Tässä kesäkuun Vera-numerossa on pari kuvaa Uusi Elämä -keskuksen 26-vuotis synttärijuhlista. Keskuksessa 
osataan juhlia koristeluin, lauluin ja juhlapuhein. Se on hienoa. Heillä kaikki ovat kuin yhtä suurta perhettä, joten 
voin kuvitella, miten hienot juhlat ovat olleet. 
     Kirjeenvaihtajamme Hilda Taipale täytti 70-vuotta. Hilda on uskollisesti kirjoitellut vankien kanssa 
vuosikymmeniä ja tuo heille toivonpilkahduksia kirjeissään pimeisiin selleihin. Onnittelemme Hildaa! 
     Juhliminen on Raamatullista. Raamatussa kerrotaan mm. Nehemian kirjassa, miten Jerusalemin muurin 
valmistujaisia juhlittiin. Jerusalemissa iloittiin, laulettiin kiitosvirsiä ja lauluja symbaalien, harppujen ja lyyrojen 
säestyksellä. Laulajia koottiin ympärillä olevista kylistä paikalle. Nehemia järjesti kaksi suurta kiitoslauluja 
laulavaa kuoroa ja juhlakulkuetta. Toinen kulki muuria pitkin oikealle, toinen vasemmalle. Kerrotaan, että kaikki 
iloitsivat, sillä Jumala oli antanut heille suuren ilon. Myös naiset ja lapset iloitsivat ja ilonpito kuului 
Jerusalemista kauas. (Nehemia 12) 
     Samoihin aikoihin Susanin valtakunnassa Ahasveroksen ollessa kuninkaana vietettiin Purim-juhlaa. Mordokai 
lähetti kirjeet kaikille lähellä ja kaukana asuville juutalaisille, että jokaisen tuli viettää vuosittain juhlapäivää sen 
kunniaksi, että juutalaiset olivat päässeet rauhaan vihollisiltaan. Murhe oli kääntynyt iloksi ja suru juhlan 
vietoksi. Päivistä tuli pitojen ja ilojen päiviä, ja heidän tuli lähettää toisilleen maistiaisia ja köyhille lahjoja. 
Mordokai lähetti ystävällisiä ja vilpittömiä sanoja sisältäviä kirjeitä juutalaisille valtakunnan 127 maakuntaan.  
(Ester 9)  
     Raamatussa kerrotaan myös rikkaasta miehestä, joka halusi järjestä juhlat. Palvelijan jakaessa kutsuja, ystävät 
käyttäytyivät omituisesti. Keksivät tekosyitä miksi eivät pääsisi juhliin. Koska ystävät eivät halunneet tulla, mies 
suuttui, ja pyysi palvelijaa kutsumaan kaikkia muita kadulta. Meidät kaikki on kutsuttu Taivaallisiin juhliin. 
Eihän sinulla ole tekosyitä, muita tärkeämpiä asioita elämässä kuin Jumala. Haluathan olla mukana Taivaallisissa 
juhlissa, sillä olet kutsuttu ja saanut armon osaksesi! Ne parhaat juhlat ovat meillä kaikilla edessäpäin! 
 
Heidi Antinsalo, Riihimäen Idäntyön hallitus  
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PAKISTANIN KRISTITYT 
 

 
 
 

   
 
 

 
Kristitty pariskunta, joka on ollut 
vankilassa 7 vuotta väärin perustein 
Jumalanpilkkalain perusteella, 
vuodesta 2014 lähtien, on 
vapautettu juuri, kesäkuussa 2021. 
 
Kiitos Herralle! 

Rukoillaan Pakistanin 
Kristittyjen puolesta! 

 
 
Sabih Ul Masih seuraa 
synnyinmaansa Pakistanin 
kristittyjen tilannetta, ja pitää 
Idäntyön ystävät ajantasalla. 
Sabih haluaa auttaa vainottuja 
kristittyjä eri puolilla maailmaa. 
 



 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
    
     
   
    
 

PAKISTANIN KRISTITYT OVAT AHTAALLA COVID-19 ja JUMALANPILKKALAIN TAKIA 
 
Covid-19 
 
     Pakistanin Islamilainen valtio perustetiin 1947, jossa asukkaita on 212,2 miljoonaa, joista kristittyjä on n.4 
miljoonaa. Se on toiseksi suurin Islamilainen valtio. 
 
     Vuonna 2020-2021 lockdownin aikana Pakistanin avustustusjärjestöt saivat kansainvälisiltä avustusjärjestöiltä 
tukea, joka oli tarkoitettu kaikille Pakistanin kansalaisille. Mutta kun kristityt menivät hakemaan ruokapaketteja, 
heille sanottiin, että heidän on lausuttava islamin uskonnon rukous tai pitää kääntyä muslimiksi, ennen kuin heille 
voidaan antaa ruokapaketteja. Kristityt kieltäytyivät ja jäivät ilman ruokapaketteja. 
 
     Viime vuonna kirkon johtajat ja ihmisoikeusaktivistit Pakistanissa ovat ottaneet kantaa videoon, jossa 
islamilainen imaami väittää, että hänen järjestönsä on käyttämässä COVID-19 ruoka-apua käännyttääkseen ei-
muslimeita islamiin. 
 
     Pakistanin kristityt ovat luokiteltu toisen luokan kansalaisiksi, he ovat köyhimpiä ja kuuluvat 
haavoittuvaisimpiin. International Christian Concernin(3.4.-20) mukaan, Pakistanin kristityt johtajat kertovat, että 
valtion avustuksen antaminen kristityille on kielletty. Lockdownin aikana sekatyöläiset, jotka elävät päivä-ansioilla, 
ovat suurissa vaikeuksissa. 
 
     Viime vuonna Idäntyö ry on avustanut 250 eurolla, vaikka järjestöllä on taloudellisia vaikeuksia. 
Kiitos Idäntyö ry:n tukijoille ja Jumalan siunausta! Tarvetta on myös tänä vuonna. 
 
Jumalanpilkkalaki 
 
     Jumalanpilkkalait on säädetty Presidentti Zia-Ul-Haqin hartaan muslimin aloitteesta ja ne tulivat voimaan 1988. 
Jumalanpilkkalaissa on säädetty, että joka loukkaa Koraania, saa elinkautisen rangaistuksen sekä sakot. 
Joka loukkaa Profeetta Mohammadia saa kuolemantuomion. 
 
     Pakistanin kristittyjen vainot ja ennakkoluulot ovat jatkuneet pitkään kristittyjen maatiloja, asuntoja jopa 
hautausmaita tuhotaan. Poliisi ei puutu, eikä oikeuslaitos ole kristittyjen puolella. Muslimi lakimiehet ja tuomarit 
eivät uskalla aja kristittyjen asiaa. He pelkäävät oman henkensä menettämistä. 
Kristittyjen ei ole mahdollista ajaa asiaansa oikeuden kautta, koska he pelkäävät, että muslimit uhkaavat heitä 
Jumalanpilkkalailla. 
 
     Jumalanpilkkalain vuoksi tuhansia Pakistanin kristittyjä ja myös Hindua on lähtenyt pois Pakistanista. mm. 
Thaimaahan, Malesiaan, Sri Lankaan, Nepaliin, Indonesiaan ja Singaporeen. Kristittyjä on vankiloissa 229 
Pakistanissa. 
 
     Vuosien 1988 - 2020 aikana 400 kristittyä pakotettiin kääntymään islamiin. Kristityt pelkäävät omia ei-kristittyjä 
naapureitaan. Jumalalanpilkkalain väärinkäyttämisen vuoksi huhtikuun 2021 ja toukokuun 2021 aikana kolme 
kristittyä sairaanhoitajaa pidätettiin ja vangittiin väärin perustein jumalalain nojalla. Se tarkoittaa, että kolme 
sairaanhoitajaa sekä heidän perheensä eivät voi elää rauhassa ja heitäkin vainotaan. 
Nykyään jopa sairaalan muslimi lääkäri uhkailee kristittyjä, että heidän pitää kääntyä muslimiksi muuten hän 
syyttää heitä jumalanpilkkalain perusteella. 
 
     Huhtikuussa 2021 EU:n parlamentissa enemmistö 681 EU:n parlamentin edustajat tuomitsivat Pakistanin 
Jumalanpilkkalait ja kehottivat Pakistania kumoamaan Jumalanpilkkalait. 
 
     3.6.2021 sain tietää, että kristitty pariskunta, joka oli väärin perustein vangittuna (7v) Jumalanpilkkalain 
perusteella vuodesta 2014 lähtien on Lahoreen Korkeimman Oikeuden päätöksellä vapautettu. 
 
     Vaikka kristityillä on vaikea, mutta köyhät, tiilitekijöiden lapset tarvitsevat koulua, joka voi pelastaa heidän 
tulevaisuutensa. Rukoillaan Pakistanin kristittyjen puolesta. 

Sabih Ul Masih,  
Idäntyö ry:n hallituksen jäsen  
3.6.21 
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ONNEA RAKKAALLE HILDALLE 70-
VUOTISPÄIVÄN JOHDOSTA! 
 

                 
     Hilda Taipale on ahkerasti kirjoittanut vangeille 
Venäjän vankiloissa, jo noin 25 vuotta. Nykyään 
kirjeet postitetaan Suomesta, joten kustannukset ovat 
jonkun verran korkeammat kuin jos ne postitettaisiin 
Venäjältä, kuten tehtiin ennen koronaa. 
     Kuukaudessa häneltä lähtee nyt venäläisille 
vangeille noin 100 kirjettä. Tulleiden kirjeiden 
lukemiseen ja niihin vastaamiseen menee Hildan 
päivästä 12-14 tuntia. Vastapainoksi hän ulkoilee 
paljon, hän käy tyttären kanssa pitkillä 
kävelylenkeillä. 
     Hilda oli saanut juuri tämän päivän kirjeensä 
kuoriin ja oli lähdössä viemään niitä postiin. 
    Posti ylittää raja-aidat helposti, 
kirjeenvaihtoystäviä on ympäri Venäjää, jopa 
Ukrainassa. Muutamia yhteydenottoja on tullut viime 
aikoina myös Valko-Venäjältä, mm eräs Mihail, joka 
on synt. 1971 ja pitäisi vapautua 2042. Hän on ollut 
narkomaani ja ollut hyvin eksyksissä. Nyt hän on 
saanut Jumalan kutsun ja paljon on kysymyksiä. 
    Vologdan saarivankilassa elinkautisvankien 
osastolla istuu Sergei, joka on vahvasti uskossa, 
mutta kaipaa ajatustenvaihtoa uskon asioista ja 
muistutusta, että Jumala on kaikkivaltias ja 
armollinen. 
    Toinen Sergei, joka on synt. 1976, on ollut Hildan 
kanssa kirjeenvaihdossa jo 17 vuotta. Hän oli ollut 9-
vuotiaasta asti narkomaani, ja on ollut pitkä tie 
ymmärtää uskon asioita. Mutta näiden 
kirjeenvaihtovuosien aikana hän on vahvistunut 
uskossa ja hän kantaa huolta myös muista vangeista. 
Tämä Sergei vapautuu vuonna 2024. 
     Orenburgin elinkautisvankilassa istui uskova 
Viktor, jota muutaman muun vangin kanssa siirrettiin 
Habarovskin vankilaan. Siellä he tekivät valituksen 
Orenburgin vankilan olosuhteista, jossa vankeja 
pahoinpideltiin mielivaltaisesti ja raa`asti. Viktor on 
syntynyt 1964. Hän on kirjoitellut ahkerasti Hildalle, 
mutta eivät kaikki kirjeet ole tulleet perille asti. 
    Uskon asioista kirjoittaessaan Hilda muistuttaa 
vankeja jatkuvasti turvautumaan yksin Jumalaan, ei 
ihmisiin, eikä heidän mielipiteisiinsä. 
    Tämän tärkeän kutsumuksen lisäksi Hildalla on 
toinen Taivaallinen työsarka, omat rakkaat läheiset. 
Monenlaisia vaiheita ja vaikeuksia riittää heidänkin 
kanssaan, mutta Hildalla on onneksi tiedossaan 
voimanlähde ja auttaja.  / HJ 
 

Uusi Elämä-keskus juhli 26-vuotis 
synttäreitään. He ovat kuin yksi suuri perhe. 
Hyvää syntymäpäivää! 


