
Hyviä uutisia Thaimaasta!

Olemme jo yli kahden vuoden ajan seuranneet Pakistanista paenneen pikku-Esterin ja 
hänen perheensä elämää Thaimaassa.

Perheen isä joutui maahanmuuttajien pidätyskeskukseen pian Thaimaahan saapumisen 
jälkeen, ja Esterin äidin oli tultava toimeen yksin kolmen lapsensa kanssa. 

Ester on lapsista nuorin ja hänellä on leikkausta vaativa synnynnäinen sydänvika. Pitkään 
kestäneistä yrityksistä huolimatta Ester ei ole vieläkään riittävän vahva leikkaukseen. 
Terveysongelmiensa vuoksi Ester on ollut usein sairaalassa, mikä on ollut omiaan lisäämään 

perheen äidin kuormaa.
Nyt kuuluu kuitenkin iloisia uutisia: eräs länsimaa on ilmoittanut ottavansa Esterin perheineen vastaan! Perheen on määrä 

lähteä Thaimaasta muutaman viikon kuluessa. Tämän vuoksi myös Esterin isä on vapautettu pidätyskeskuksesta neljän 
vuoden jälkeen ja he saavat olla pitkästä aikaa yhdessä.

Tämä on hieno asia myös Esterin terveyden kannalta, sillä nyt hän pääsee johdonmukaisemman terveydenhoidon piiriin, 
johon hänen tuleva sydänleikkauksensa myös kuuluu.

Kiitos kaikille, jotka olette rukoilleet tämän perheen puolesta ja lähettäneet heille tervehdyksiä!

Herra, me kiitämme Sinua kaikesta avusta ja armosta, jota olet osoittanut Esteriä ja hänen perhettään kohtaan. Herra 
me kiitämme kaikista esirukoilijoista, joita Sinä olet kutsunut Esterin ja hänen perheensä tueksi. Varjele Herra, että Ester 

perheineen pääsee turvallisesti uuteen maahan. Anna siunauksesi Esterin sydänleikkaukseen ja hoitoon.

Burkina Faso – Jälleen kirk-
kohyökkäys

Burkina Fasossa on tapah-
tunut neljäs kirkkohyökkäys 
kuukauden sisällä. 

 Hyökkäys tapahtui sunnun-
taina 26. toukokuuta maan 
pohjoisosassa, Toulfessa 

sijaitsevaan katoliseen kirkkoon, messun ollessa meneillään. 
Hyökkääjät ryntäsivät kirkkoon ja ryhtyivät ampumaan 

paikalla olleita. Neljä kristittyä kuoli ja useita loukkaantui. 
Tämä on kuukauden aikana neljäs hyökkäys. Huhtikuun 

28. päivä helluntaiseurakuntaan tehdyssä iskussa kuoli 
kuusi. Toukokuun 12. päivä hyökättiin katoliseen kirkkoon, 
jossa surmattiin myös kuusi kristittyä. Kolmas hyökkäys ta-
pahtui 13. toukokuuta, jolloin neljä katoliseen kulkueeseen 
osallistunutta surmattiin. Hyökkäykset ovat siis kaikki olleet 
nimenomaan kristittyjä vastaan.

Hyökkäysten takana ovat todennäköisesti toisesta maasta 
saapuneet ääri-islamistit, sillä Burkina Fasossa muslimit ja 
kristityt ovat jo kauan eläneet sovussa keskenään. Läntises-
sä Afrikassa on viime aikoina aktivoitunut useita eri terroris-
tiryhmiä. Lähde: International Christian Concern

Rukoillaan, että Burkina Fason kristityt uskaltavat edelleen 
rohkeasti kokoontua yhteen. Herra, anna lohdutuksesi omai-
sille ja anna seurakuntalaisille voimaa antaa anteeksi. Anna 
anteeksiantamuksen ja rakkauden voiman sulattaa vaino-
ajien viha ja kääntää heidän sydämensä Sinun puoleesi.

Nigeria – 19 kristittyä siepattu, 
yksi tapettu

Fulani-paimentolaisiksi epäil-
lyt aseistautuneet hyökkääjät 
rynnistivät yöllä 18. toukokuu-
ta kirkkokuoron harjoituksiin 
Kadunan osavaltiossa Nigerian 
pohjoisosassa ja sieppasivat 17 
kristittyä. Samana yönä toisaal-

la Kadunassa surmattiin yksi kristitty ja siepattiin kaksi. 
Dankanden kylässä fulanit hyökkäsivät puolenyön jälkeen 

ECWA-kirkkoon, jossa oli menossa kahden seurakunnan 
yhteiset kuoroharjoitukset. Hyökkääjät piirittivät kirkon, 
joten uskovat eivät päässeet pakoon. Sen jälkeen he vaativat 
osoittamaan seurakunnan pastorin kodin. Pastori Zkariya Ido, 
hänen tyttärensä ja 15 muuta seurakuntalaista siepattiin. 
Muista siepatuista kymmenen on naisia ja viisi miehiä.

Samana yönä hyökättiin baptistiseurakuntaan Nasarassa, 
niin ikään Kadunan osavaltiossa. Yksi seurakuntalaisista sur-
mattiin ja kaksi siepattiin. 

Kadunan kristityt ovat jo useiden vuosien ajan olleet hyök-
käysten kohteina sekä fulanien että Boko Haramin taholta.

Lähde: Morning Star News

Herra, ole siepattujen tukena ja rohkaise ja vahvista heitä 
Pyhän Henkesi voimalla pysymään kiinni Sinussa. Täytä heidät 
ilolla ja rauhalla ja anna heidän uskonsa olla väkevänä todis-
tuksena Sinusta. Rukoillaan, että totuus fulanien ja Boko Ha-

ramin iskuista kristittyjä vastaan tulisi yhä laajemmin tietoon.
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