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”Vainottuja kristittyjä voi auttaa monin tavoin”
Juhani Huotari johtaa Stefanus-Lähetys-järjestöä. Sivu 2
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Kristillisen elämän
ei tule perustua siihen, ”mitä minä tästä
saan”, vaan siihen,
”miten voin auttaa
toisia”, lähetysjohtaja Juhani Huotari
toteaa.

Noin 300 miljoonaa kristittyä kokee vainoa uskonsa vuoksi

Vainotun seurakunnan puhemies
Marika Anttila

Kirje uskonsa tähden
vangitulle, vetoomus
päättäjälle, lahjoitus
avustushankkeille ja
esirukous. Jokainen
suomalaiskristitty voi
tehdä paljon vakaumuksensa vuoksi kärsivän

K

lähimmäisen hyväksi.

ristillisen lähetysja ihmisoikeusjärjestön StefanusLähetyksen nykyinen lähetysjohtaja

kuka

Juhani Huotari
» Stefanus-Lähetys ry / Marttyyrien Ääni -lähetysjärjestön
lähetysjohtaja, Suomen Evankelisen Allianssin alaisen Kristittyjen Ihmisoikeusryhmän
puheenjohtaja
» vaimo Eeva Huotari, 6 lasta ja 6
lastenlasta
» Suomen helluntaiseurakuntien ja Fida Internationalin
lähetystyöntekijänä Latinalaisessa Amerikassa 1984–1994 ja
2003–2007
» Salon helluntaiseurakunnan jäsen

Juhani Huotari, 57, oli salakuljettamassa Raamattuja Neuvostoliitossa vuonna 1974, kun KGB pidätti hänet.
Matkalla KGB:n toimistoon
Huotari pyysi Jumalaa vapauttamaan hänet ja lupasi lähteä kokopäiväisesti palvelemaan vainottua
seurakuntaa, jos häneltä ei otettaisi Raamattuja pois.
– KGB:n toimistossa paikallisjohtaja hyökkäsi kimppuuni mutta törmäsi ikään kuin näkymättömään seinään. Mies otti vauhtia ja
yritti eri puolilta tarttua minuun
kiinni mutta satutti vain itseään
eikä päässyt minuun käsiksi.
Episodi päättyi siihen, että Huotarin ilmoitettiin olevan vapaa lähtemään.
– Miliisi avasi kumartaen oven,
ja lähdin viemään Raamattuja kaupungin laidalla olevaan salaiseen
varastoon.
Pidätyksestä ja lupauksesta ehti
kulua 22 vuotta, kun vainottujen
kristittyjen puolesta toimivan Stefanus-Lähetyksen toimistonhoitaja soitti ja tiedusteli, voisiko Huotari toimia heidän tilaisuuksissaan
tulkkina. Vuodesta 1973 lähtien
helluntaiseurakuntien evankelistana, koulutyöntekijänä, pastorina ja lähetystyöntekijänä toiminut
mies koki puhelun aikana voimakkaan Jumalan puhuttelun ja perui
muut menonsa.
– Kun ensimmäisessä tilaisuudessa tulkkasin puhujaa, Pyhä
Henki puhui sisimmässäni: ”Muis-

tatko, mitä tapahtui Neuvostoliitossa 22 vuotta sitten? Nyt on aika
lunastaa tekemäsi lupaus.”
Tilaisuuden päätyttyä Huotaria
pyydettiin mukaan Stefanus-Lähetyksen työhön.
Tiedotusta ja käytännön
apua

Stefanus-Lähetys on osa vainotun romanialaispastorin Richard
Wurmbrandin (1909–2001) työn
seurauksena syntynyttä kansainvälistä Marttyyrien Ääni -verkostoa, johon kuuluu yli kaksikymmentä itsenäistä lähetysjärjestöä
eri maissa.
– Autamme kristillisten lähetysja kansalaisjärjestöjen kanssa vainottuja kristittyjä eri puolilla maailmaa, Huotari kiteyttää StefanusLähetyksen mission.
Stefanus-Lähetys levittää tietoa
maailmanlaajuisesta kristittyihin
kohdistuvasta vainosta sekä auttaa vainottuja kristittyjä sekä kristittyjen marttyyrien perheitä.
– Kotinsa menettäneitä, haavoittuneita, orpoja sekä leskiä tuetaan saamaan uusi alku elämälle. Esimerkiksi Nigeriassa eräs
suomalainen kirurgi auttaa hyökkäyksissä haavoittuneita kristittyjä, Huotari kertoo.
Lisäksi järjestö välittää Raamattuja, kristillistä kirjallisuutta ja nettimateriaalia sekä lähettää radioohjelmia. Järjestön palkkalistoilla
on viisi työntekijää.
Alkujaan Stefanus-Lähetys toi-

mi pääasiassa Neuvostoliiton alueella, mutta vainojen painopisteen
siirtymisen myötä toiminnan kärki
kohdistuu nykyään muslimimaailmassa eläviin kristittyihin.
Kirjeillä ja vetoomuksilla on
merkitystä

Millä tavalla seurakunnat ja yksittäiset kristityt voivat auttaa vainottuja uskonveljiään ja -sisariaan?
Ensinnäkin on tärkeää sekä saada että levittää heistä oikeanlaista
tietoa, Huotari painottaa.
Stefanus-Lähetys toimittaa
Marttyyrien Ääni -lehteä, ja ajankohtaista tietoa löytyy myös järjestön nettisivuilta. Lisäksi järjestöjen
työntekijät tekevät vierailuja muun
muassa seurakuntiin.
Uskonsa tähden vainotut pyytävät itse yleensä ennen kaikkea rukoustukea, minkä vuoksi lehdestä
ja nettisivuilta löytyy myös ajankohtaisia rukousaiheita.
Aineellisesti vainottuja kristittyjä voi auttaa lahjoittamalla varoja
heitä tukeviin projekteihin, lähettämällä uskonsa vuoksi vangituille tervehdyksiä sekä vetoamalla viranomaisiin ja poliittisiin johtajiin
niin vainomaassa kuin Suomessakin.
– Esimerkiksi Uzbekistanissa
vapautettiin joitakin vuosia sitten
aivan odottamatta useita kristittyjä, koska monet eri tahot olivat vedonneet maan päättäjiin.
Ja vaikka vetoomukset eivät
aina johdakaan vapautukseen,

niistä on silti hyötyä. Pelkkä tieto
vetoomuksista ja vankilaan lähetyt tervehdykset rohkaisevat vankia ja antavat voimaa kestää vaikeissa olosuhteissa. Kansainvälisen huomion johdosta vangin olot
ovat myös saattaneet kohentua
ja toisten vangittujen kristittyjen
kohtelu parantua.
Vuodesta 1999 Stefanus-Lähetyksessä on toiminut vetoomusryhmä, joka puuttuu mahdollisimman nopeasti uskonsa tähden
vangitun tai pidätyksen uhan alla
olevan kristityn asiaan.
– Kun saamme tiedon vedota
jonkin asian puolesta, valmistamme vetoomustekstin. Vetoomus,
sen suomennos ja lyhyt selostus asiasta lähetetään vetoomusryhmäläisille, jotka allekirjoittavat
ja lähettävät vetoomuksen antamiimme osoitteisiin, Huotari kertoo.
– Kuka tahansa voi liittyä ryhmään, esimerkiksi kielitaitovaatimuksia ei ole.
”Älkää jättäkö meitä yksin”

Työ Stefanus-lähetyksessä on vienyt Huotaria monenlaisiin paikkoihin ja tilanteisiin eri puolilla
maapalloa, muun muassa Intiaan
vuonna 2008.
– Väkivaltaiset hyökkäykset
kristittyjä kohtaan olivat ajaneet 70
000 ihmistä vuorille ja viidakkoon.
Intian valtio avasi kristityille pakolaisleirejä, mutta äärihindut tukkivat reitit eivätkä päästäneet edes
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Punaista Ristiä leireille.
Huotari järkyttyi näkemästään
ja oli yhteydessä Suomen eduskuntaan.
– Sain usean kansanedustajan
allekirjoittaman kirjeen, jossa pyydettiin Intian viranomaisia toimimaan niin, että pääsen tapaamaan
kristittyjä pakolaisia kriisialueelle.
Kirjeen siivittämänä paikallinen
kansanedustuslaitos auttoi saamaan yhteydet poliisijohtoon, joka
teki mahdolliseksi vierailun tuhoalueelle.
Pakolaisleirillä Huotaria puhutteli voimakkaasti erään pastorin
vetoomus.
– Mies, jonka kirkko ja koko
omaisuus oli tuhottu, tarttui käteeni ja sanoi kyynelsilmin: ”Älkää
jättäkö meitä yksin!”
Huotarin mukaan kristittyjen
uskonnonvapaustilanne on maailmassa huonompi kuin vuosikymmeniin. Jeesukseen uskovia
vainotaan lukuisissa maissa Afrikassa, Aasiassa sekä Etelä- ja VäliAmerikassa.
Myös Euroopassa kristityt joutuvat tulevaisuudessa nykyistä ahtaammalle, lähetysjohtaja uumoilee.
– Tilanne länsimaissa yleensäkin on vaikeutunut viime vuosina. Suvaitsevaisuuden nimissä
on noussut suvaitsemattomuuden aalto niitä kristittyjä kohtaan,
jotka pitävät Raamattua ehdottomana Jumalan sanana. Eurooppa
ja Suomi siihen mukaan lukien on
kääntymässä ”virallisesti” kristillistä uskoa vastaan.
– Voimme varautua siihen, että
toimintaamme ruvetaan mahdollisesti rajoittamaan: kontrolloimaan
sitä, mitä voimme puhua, miten
teemme lähetys- ja avustustyötä ja
miten kristillisinä seurakuntina ja
järjestöinä ohjaamme varojamme.
raamattu kehottaa
suojelemaan

Kristillisiä kirkkoja ja seurakuntia
vainotaan eri puolilla maailmaa
katsomatta, mistä kristillisestä
taustasta on kyse. Huotarin sydämen asia onkin saada kaikki Jeesukseen uskovat toimimaan heidän hyväkseen yhdessä.
– Noin 300:a miljoonaa kristittyä vainotaan noin 50 maassa.
Meidän on tehtävä kaikkemme
auttaaksemme ja suojellaksemme
heitä, se on Raamatunkin kehotus.
Kristittyjen on syytä seistä yhtenäisenä joukkona vainotun seurakunnan rinnalla.
Jos haluat kirjoittaa uskonsa tähden
vangituille tai ilmoittautua StefanusLähetyksen vetoomusryhmään, ota
yhteyttä järjestön toimistoon info@
stefanus.fi tai puh. 014 871 192

mikä
Stefanus-lähetys ry / Marttyyrien Ääni
» yhteiskristillinen, tunnustuskuntiin sitoutumaton lähetys- ja ihmisoikeusjärjestö,
rekisteröity 1973
» Suomen Lähetysneuvoston
sekä Suomen Evankelisen Allianssin jäsen
» www.stefanus.fi
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Turvalliseen hengellisyyteen
MeIlle rAKKAASSA helluntaiherätyksessä esiintyy myös epätervettä hengellisyyttä. Tämä on tärkeä nöyrästi tunnustaa, jotta
voisimme ajoissa huomata epäterveet piirteet ja tunnistaa vahingoittavan toiminnan.
Epäterve hengellisyys kahlitsee ja ennen pitkää myös ahdistaa. Se sitoo kiinni hengellisiin auktoriteetteihin, jotka käyttävät
valtaansa väärin. Mikä onkaan herkullisempaa egon kasvatusta kuin seurakunnan sijasta johonkin yksilöön liitetty armolahjojen kirjo.
Karismaattisuus saattaa olla vahva vallankäytön väline. Profetian lahjan avulla on mahdollista johtaa ja ohjata vilpittömiä uskovia harhaan, jos terveeseen teologiaan ja hengellisiin aisteihin
perustuva profetian arviointi puuttuu.
Jumala on kuitenkin turvallinen Isä. Siksi hänen seurakuntansakin tulee olla turvapaikka, jossa voi kasvaa hengelliseen aikuisuuteen.
Hengen lahjat ovat yhteisöllisiä. Ne on tarkoitettu toimimaan yhteisön keskellä paimenien ohjaamana.
Armolahjojen väärinkäyttö rikkoo ihmisen vapaan tahdon rajoja. Sen sijaan aito Pyhän Hengen kokeminen
tapahtuu levollisessa ja rakkaudellisessa ilmapiirissä. Erityisesti lasten ja nuorten toiminnassa tarvitaan kypsiä ja viisaita hengellisiä ohjaajia, jotka eivät
johda ketään yöunia vieviin tunnekokemuksiin. Lap-

sen ja nuoren psyyke ei kestä samanlaisia kokemuksia kuin aikuisen. Pyhä Henki tekeekin aina hyvää ja tasapainoista työtä
elämässämme, vaikka me ihmisinä teemme virheitä.
Työntekijöiden koulutus on ehkä tärkein yksittäinen hengellisen turvallisuuden varmistaja. Koulutus antaa pastorille rohkeutta laittaa rajoja ja puuttua ylilyönteihin. Se kasvattaa terveen
harkinnan henkeä. Se auttaa erottamaan epäterveen hengellisyyden terveestä. Raamatun opin tunteminen ja muut seurakuntatyön välineet auttavat pitämään terveestä opista kiinni.
Rekrytoinnista vastaavien tulee laittaa seurakunnassa koulutukselle tärkeä painoarvo. On vastuutonta palkata tai valita vaativiin hengellisen työn tehtäviin ihmisiä ilman Ison Kirjan
koulutusta. Myös vapaaehtoistyöhön löytyy sopivaa koulutustarjontaa.
Hengellinen turvallisuus rakennetaan etukäteen. Sellaiset työturvaoh
kalut kuin HELMET-ohjeisto sekä Lapsi- ja nuorisotyön turvaohjeisto palvelevat omilla osa-alueillaan. Niihin pitää perehtyä
ennen kuin tulee ylilyöntejä ja rajojen rikkomisia.
va
Terveet rajat ja järjestys eivät sido Hengen vapautta, vaan päinvastoin luovat hyvän hengellisen
kasvuympäristön. Hengellisen turvallisuuden ra
rajos
kentamisessa lopputuloksena onkin ilmapiiri, jossa aidosti ”Henkeä ei sammuteta eikä profetoimista
halveksita”.
Usko Katto

Hengellinen
turvallisuus
rakennetaan
etukäteen.

Kirjoittaja on Tampereen helluntaiseurakunnan johtaja

”Hiihtovarusteet. Myös Raamattu tai UT”
ramme tulee -laulukirja.
Nuorten raamattupäivät Kuopion Eelimissä 27.2.–3.3. Alkajaiskokous ke klo 19.
Lakanat, huopa ja hiihtovarusteet mukaan.
Myös Raamattu tai UT. Tervetuloa.
Ristin Voitossa 5. helmikuuta 1961 mainostettiin tapahtumia ajan tapaan.
Hämeenlinnassa juhlia: Etelä-Suomen
laulujuhlat 14.–17.2. Laulajat ja soittajat, tervetuloa soittimien kanssa! Majoitus ja ruokailu järjestetään.
Herätyskokouskampanja 13.–31.3. Toivo
Heikkinen ja omat puhujat. Hämeenlinnan
ympäristöseurakuntia pyydämme mukaan
tähän suurrynnistykseen. Rukoilkaa paljon
näiden kokousten puolesta. Jos joku sisar
tai veli voisi tulla näiden kokousten edellä
tai niiden aikana auttamaan, niin varaamme ruoan ja majoituksen.
Kouvolassa 5.–10.3. nuorisonjuhlat 15v. täyttäneille. Valtter Luoto. Mukaan: Raamattu, paperia, kynä, peite, lakanat ja Her-

RV 24/1991:ssa pyhäkoulut kirvoittivat
ajatuksia päätoimittaja Valtter Luodon
kynästä. Aamukokousten yhteydessä
olevat pyhäkoulut olivat vielä tuoreehko asia.

Etelä-Suomen
laulujuhlat
14.-17.2.
Laulajat ja soittajat,
tervetuloa
soittimien kanssa!

Mikä on pyhäkoulun kohtalo?
Viime vuosina on jouduttu toteamaan,
ettei perinne pidä pyhäkoulua työmuotona vireänä.
Meillä ei ole käytössämme tilastoa helluntaiseurakuntien pyhäkouluista. Ei ole
kuitenkaan mitään epäselvyyttä siitä, että
suuri taantuma on pyhäkoulun huippuvuosista tapahtunut.
Sen eteen on jotain tehty. Pyhäkouluja
on alettu pitää enemmän samanaikaisesti
seurakunnan aamukokousten kanssa. Näin
sunnuntai-aamusta on tullut koko perheen
yhteinen tapahtuma.
Sunnuntaisin pyhäkoulu opettaa lapset
siihen käytäntöön, mitä heidän olisi hyvä
aikuisenakin noudattaa: sunnuntaiaamuisin mennään yhteiseen jumalanpalvelukseen.

