Lyhyesti maailmalta – Pakistan, Thaimaa, Egypti

Olemme uutisoineet
ja pyytäneet rukousta
pakistanilaisen kristityn Suleman Sharafatin puolesta, jonka
käsivarsi leikattiin
viime viikolla. Häntä
ammuttiin, kun hän
kieltäytyi luopumasta
uskostaan Jeesukseen.
Sulemanin leikkaus
onnistui hyvin, mutta
haavasidettä vaihdettaessa leikkaushaava
alkoi uudelleen vuotaa
verta. Suleman jouduttiin viemään tänään keskiviikkona toistamiseen leikkaussaliin. Kiitämme tukijoitamme, jotka rukoilevat ja
tukevat työtämme. Autamme vastaavanlaisia tapauksia
”Lääkintäapu” –viitteen kautta (871 077).
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Isä, että pidät huolta Sulemanista ja hänen perheestään.
• Rukoilemme Sulemanin leikkauksen ja hänen toipumisensa
puolesta.
• Siunaa ja varjele pakistanilaisia kristittyjä ja seurakuntia.

Olemme kuluvana
vuonna avustaneet
pakistanilaisia
kristittyjä turvapaikanhakijoita
Thaimaassa, jonne
heitä on viime
vuosina paennut.
Marttyyrien Ääni
on lähettänyt
ruoka-apua perheille paikallisseurakunnan kautta.
Olemme siten pyrkineet osoittamaan, etteivät he ole
yksin, vaan sisaret ja veljet seisovat heidän rinnallaan
ja rukoilevat heidän puolestaan. Viime viikonloppuna
yhteistyökumppanimme jakoivat ruoka-apua yhteensä
106 perheelle kolmella eri alueella Thaimaassa. Apu on
tullut todella tarpeeseen, ja samalla se on vahvistanut
turvapaikanhakijoita henkisesti, sillä turvapaikkahakemusten pitkittynyt käsittely vie voimavaroja. Kiitos tukijoillemme, jotka olette auttaneet tässäkin projektissa.
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Isä, että olemme saaneet auttaa pakistanilaisia
perheitä Thaimaassa.
• Siunaa heitä ja johdata heidän asioidensa etenemistä.
• Rukoilemme erityisesti pidätyskeskuksessa olevien turvapaikanhakijoiden puolesta.

Egyptissä muslimijoukko hyökkäsi viime perjantain rukousten jälkeen Ezbat Zakarian kylän kirkkoa ja kristittyjen omistamia rakennuksia vastaan.
Yksi kristitty nainen loukkaantui. Ezbat Zakariassa asuu noin 1800 kristittyä, jotka kaikki käyvät Mar Girgis -kirkossa. Eräs heistä, Sobhi, kertoo:
”Perjantaiaamuna yllätyimme huomatessamme moskeijaan johtavilla kaduilla julisteita, joissa luki ’Me avasimme kirkon teistä huolimatta.’ Julisteiden
oli tarkoitus vaikuttaa meidän kirjoittamiltamme, mutta emme me sitä tehneet. He punoivat tämän juonen hyökätäkseen meitä vastaan ja yllyttääkseen muita samaan.” Hyökkääjät heittelivät kristittyjen koteja kivillä, rikkoen ovia ja ikkunoita. Myös kolme tallia
sytytettiin palamaan. Sitten he siirtyivät kirkolle, mutta vartijat onnistuivat torjumaan heidät. Turvallisuusjoukot
ottivat tilanteen nopeasti hallintaansa, mutta he sulkivat samalla kirkon. Mar Girgis -kirkko on toistaiseksi edelleen suljettuna, eikä kristityillä näin ollen ole paikkaa, missä kokoontua. Lähde: International Christian Concern
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Isä, että varjelit Ezbat Zakarian kristityt pahemmalta.
• Ilmesty kristittyihin vihamielisesti suhtautuville, jotta he ymmärtäisivät tekojensa taustalla olevan pimeyden.
• Suojele ja lohduta Egyptin kristittyjä.

