
Lyhyesti maailmalta – Kolumbia, Sudan, Pakistan

Eturintaman työmme 
kautta tuemme Ko-
lumbiassa Kellyä, jonka 
aviomies, Pavel, surmat-
tiin evankeliointityönsä 
vuoksi. 

Kelly tunsi kuitenkin 
kutsukseen jatkaa mie-
hensä aloittamaa työtä, 

aivan ensimmäiseksi juuri niiden ihmisten parissa, jotka 
riistivät häneltä miehen ja lapsiltaan isän. Suomen ja 
Kanadan Marttyyrien Ääni -toimistot rakensivat hänelle 
ja lapsille uuden kodin, josta käsin Kelly tekee työtään.

 Tämän vuoden alusta olemme sitoutuneet tukemaan 
Kellyä taloudellisesti, jotta hän voi omistautua täysin 
kutsumukselleen eturintaman evankelistana. 

Vaikka FARC on nyt laskenut aseensa eikä enää uhkaa 
kristittyjä, sen jättämän tyhjiön ovat vallanneet ELN ja 
muut rikolliset ja kristinuskolle vihamieliset ryhmät, 
jotka taistelevat keskenään alueiden, erityisesti huume-
viljelmien, hallinnasta.

• Rukoile, että Isä siunaisi ja varjelisi Kellyä perhei-
neen.

• Rukoile myös muiden eturintaman työntekijöiden 
puolesta eri maissa, että he saisivat kulkea edeltä 
valmistetuissa teoissa.

Pakistanissa on vain vaivoin vältytty kristittyjen asuinalueen tuholta. Maanantaina 19. 
helmikuuta Punjabin provinssissa, Lahoren kaupunkia lähellä olevassa Dherin kylässä 
sadat mielenosoittajat tukkivat teitä vaatiessaan 18-vuotiaan Patras Masihin kuolemaa 
jumalanpilkasta, tai he polttaisivat kylässä asuvien 700 kristittyjen perheiden talot. Maa-
nantai-iltana perhe luovutti Patrasin poliisin haltuun, jonka jälkeen poliisit sekä musli-
mien ja kristittyjen edustajat saivat tilanteen rauhoittumaan. 

Patrasia vastaan on nostettu syytteet jumalanpilkasta. Toistaiseksi eri lähteiden tiedot 
ovat yksityiskohtien suhteen erittäin ristiriitaisia, mutta Patrasin väitetään 16. tammikuu-
ta julkaisseen islamia halventava kuva eräässä Facebook-ryhmässä. Siivoojana työsken-
nellyt Patras on luku- ja kirjoitustaidoton. Perheen mukaan Patrasin ei ole ollut tapana 

puhua uskonnosta eikä kylässä ole aiemmin ollut kiistaa kristittyjen ja muslimien välillä. Kerromme asiasta lisää 
tietojen tarkentuessa. Lähteet: Morning Star News, UCAnews, British Pakistan Christians, International Christian 
Concern

• Kiitos Jumalalle, että kristittyjen kodit säilyivät vahingoittumattomina ja he ovat voineet palata niihin.
• Rukoile, että Patrasin asiaa käsittelevät olisivat oikeudenmukaisia ja Patras vapautettaisiin.

Sudanissa, Hajj Yousefis-
sa lähellä Khartoumia, po-
liisin ajoneuvot saapuivat 
vain muutama tunti ju-
malanpalveluksen jälkeen 
Sudanin presbyteeriselle 
evankeliselle kirkolle sun-
nuntaina 11. helmikuuta. 

Poliisit takavarikoivat kaikki kirjat, Raamatut, välineet ja 
tuolit ja tuhosivat sen jälkeen koko rukoushuoneen.

Tuhoamisesta ei ollut annettu ilmoitusta etukäteen. 
Seurakunta oli vuonna 2016 saanut ilmoituksen, että 
rukoushuone tultaisiin tuhoamaan, mutta he olivat 
valittaneet päätöksestä ja se oli yhä käsittelyssä.

Vuonna 2016 Sudanin viranomaiset julkaisivat listan 
25 kristillisestä seurakunnasta, jotka tuhottaisiin, sillä 
niiden väitettiin rikkovan kaavamääräyksiä. Viime vuon-
na kaksi muuta kirkkoa lisättiin luetteloon ja ne tuhot-
tiin pian sen jälkeen. Nyt tuhottu seurakunta on ensim-
mäinen alkuperäisellä 25 seurakunnan listalla olleista. 
Lähteet: Middle East Concern, Morning Star News

Sudanin kristityt pyytävät rukoilemaan:
• Että oikeus tapahtuisi ja viranomaiset lakkaisivat 

tuhoamasta ja takavarikoimasta seurakuntia.
• Viisautta ja rohkaisua seurakuntien johtajille ja us-

koville jatkuvan vastustuksen edessä.


