
Lyhyesti maailmalta – Pakistan, Sudan, Thaimaa

Pakistanissa käsivar-
teen ammutun Sule-
man Sharafatin tilanne 
on edelleen vakava. 
Maanantaina 6. mar-
raskuuta käsivarsi al-
koi jälleen vuotaa ver-
ta ja Suleman vietiin 
kolmanteen leikkauk-
seen. Häntä hoitavat 
verisuonikirurgit ovat 
saaneet koulutuksensa 

Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, joten hän on 
taitavissa käsissä, mutta hänen vammansa ovat hyvin 
vaikeat. Lääkärit arvioivat maanantaina, että leik-
kauksella oli vain 20% todennäköisyys onnistua ja jos 
se ei onnistuisi, käsivarsi jouduttaisiin amputoimaan. 
Yhteyshenkilömme Pakistanissa kuitenkin muistutti-
vat, että ”vaikka onnistumisprosentti olisi 0, Jumala voi 
auttaa!” Leikkaus onnistui ja lääkärit ovat toiveikkaita. 
Nyt odotetaan, lähteekö verenkierto kunnolla käyntiin. 
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Isä, että tämäkin leikkaus onnistui, siunaa Sulema-
nin hoitohenkilökuntaa.
• Ole myös Sulemanin ja hänen perheensä kanssa, että myös 
he voivat tuntea Sinun läsnäolosi.

Sudanissa satamaviran-
omaiset ovat jo kahden 
vuoden ajan pitäneet 
paikallisen Pipliaseuran 
Raamattulähetystä hallus-
saan tarjoamatta mitään 
syytä. Sudanin Pipliaseu-
rasta kerrotaan, että ara-
biankielisiä Raamattuja 
sisältäviä kontteja oli alun 
perin kaksi. Viranomaiset vapauttivat toisen konteista, 
kun seura vetosi satamaviranomaisiin. Tällä hetkellä 
Sudanin Pipliaseuralla ei ole pääkaupungissa Khartou-
missa ainuttakaan arabiankielistä Raamattua tarjolla. 
Paikallisen seurakunnan johtajan mukaan Raamattuja 
ja kristillistä materiaalia alkaa olla vaikea löytää. Myös 
muut kansainväliset raamatuntoimittajat kertovat 
olevan vaikea saada Raamattuja Sudaniin. Heidän 
mukaansa syynä on yleensä korruptio, mutta toisinaan 
halu pitää kristillinen materiaali poissa Sudanista.
Lähde: Morning Star News
Kiitämme ja rukoilemme:
• Herra, kiitos siitä, että Sinun sanaasi ei voi pysäyttää, se 
löytää tiensä Sudaniin tavalla tai toisella.
• Vahvista Sudanissa ahdingossa eläviä omiasi, auta heitä 
löytämään keinoja kokoontua ja kasvaa yhdessä.

Thaimaassa on jälleen pidätetty pakistanilaisia turvapaikanhakijoita. Viranomaiset suorittivat 30. lokakuuta rat-
sian Bangkokin Phet Kasemin alueelle ja pidättivät 22 pakistanilaista turvapaikanhakijaa. Pidätettyjen joukossa 
oli yhdeksän naista ja kuusi alle kymmenvuotiasta lasta. Kaikilla pidätetyillä oli UNHCR:n myöntämä todistus 
käynnissä olevasta turvapaikkaprosessista, jonka tarkoitus on estää pidätetyksi joutuminen. Lapset vapautettiin 
seuraavana päivänä sukulaisten hoivaan, mutta aikuiset vietiin oikeuteen, jossa heitä syytetään viisumin ylittä-
misestä. Koska turvapaikkakäsittely UNHCR:ssä kestää vuosia, viisumin ylittymiseltä ei voi välttyä. Pidätetyt 
voivat joutua karkotetuiksi takaisin Pakistaniin. Tämänhetkisten tietojemme mukaan pidätettyjen joukossa ei 
ole perheitä, joita olemme tukeneet kuukausittaisella ruoka-avustuksella. Näiden pidätysten myötä Thaimaan 
viranomaiset rikkovat aiemmin antamiaan lupauksia ja myös kansainvälisiä 
lapsen oikeuksien sopimuksia, jotka maa on allekirjoittanut.
Lähteet: Fortify Rights, Marttyyrien Ääni
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Isä, että tämäkin tilanne on sinun käsissäsi.
• Lohduta perheitä, jotka ovat joutuneet pidätyksissä erilleen, anna heidän tuntea 
Sinun rauhasi.
• Vaikuta Thaimaan viranomaisten asenteisiin turvapaikkaa hakevia kohtaan.


