Lyhyesti maailmalta – Irak, Pakistan, Thaimaa

Työalueellamme
Nahlan laaksossa
Irakin Kurdistanissa on jännitetty
Kurdistanin itsenäisyyttä tukevan
kansanäänestyksen
seurauksia. Irakin
hallitus pitää äänestystä laittomana
ja on ryhtynyt valtaamaan alueita kurdijoukoilta.
Nahlasta lähetetään helpottuneet terveiset: toistaiseksi kurdien kerrotaan perääntyneen rauhallisesti
ja Irakin joukkojen ottaneen alueet haltuunsa. ”Kiitos teille kaikille rukouksista, Herra tekee työtään
täällä”, Nahlasta viestitään. Koska alue oli kiistelty,
sen paremmin Kurdistanilla kuin Irakilla ei ole ollut
intressejä kehittää muun muassa Nahlan alueen
infrastruktuuria. Tähän toivotaan nyt muutosta.
Kiitämme ja rukoilemme:
• Herra, auta että ovet Irakiin pysyvät avoinna ja
suhtautuminen myönteisenä.
• Auta, että uuden hallinnon myötä Nahlaan vievät
tiet korjattaisiin.
• Kiitos, että olet varjellut alueen uudelta verenvuodatukselta.

Thaimaassa olevien
pakistanilaisten kristittyjen turvapaikanhakijoiden parista kuuluu
jälleen surullisia uutisia: pidätyskeskuksessa
ollut 32-vuotias Khuram Chauhan on kuollut. Aiemmin perusterve Khuram menehtyi
sydänkohtaukseen 19.
lokakuuta. Toistaiseksi vahvistamattomien tietojen
mukaan hän sai YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä
kielteisen pakolaispäätöksen ja menehtyi välittömästi päätöksestä kuultuaan. Hän oli naimisissa ja
hänellä oli kaksi lasta, 6-vuotias Mariam ja 5-vuotias Moses. Lähteet: Marttyyrien Äänen lähteet, British
Pakistan Christians
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Isä, että olet luvannut olla omiesi kanssa
heidän jokaisena päivänään. Lohduta Khuramin perhettä ja anna heidän tuntea Sinun läsnäolosi.
• Vaikuta YK:n pakolaisjärjestöön ja Thaimaan viranomaisiin pakistanilaisia kristittyjä kohtaan.
• Johda auttavia ja lohduttavia käsiä Khuramin perheen taloudelliseksi ja henkiseksi tueksi.

Viime viikolla pyysimme rukoilemaan pakistanilaisen kristityn Suleman Sharafatin puolesta, jota ammuttiin käsivarteen, kun hän kieltäytyi kääntymästä
islamiin. Köyhällä perheellä ei ollut varaa yksityiseen sairaalaan, josta arvioitiin,
että käsi olisi pelastettavissa. Julkinen sairaala tarjosi ainoaksi vaihtoehdoksi käden amputointia. Suleman leikattiin eilen, tiistaina 24. lokakuuta. Oheinen kuva
on otettu leikkauksen jälkeen. Pakistanista tulleiden terveisten mukaan leikkaus
onnistui. Sulemanin vanhemmat ovat hyvin kiitollisia kaikille, jotka auttoivat
heidän poikaansa, sillä he olivat jo menettäneet toivonsa. Kiitos siis työmme
tukijoille, jotka ovat tukeneet työtämme ”Lääkintäapu”-viitteellä (871 077).

Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Isä, onnistuneesta leikkauksesta.
• Vahvista Sulemania, että hänen toipumisensa sujuisi hyvin.
• Ole Pakistanin kristittyjen turvana ja auta, että heidän todistuksensa myötä heidän vihollistensa sydämet
avautuisivat Sinulle.

