
Lyhyesti maailmalta – Thaimaa, Iran, Israel

Olemme yli vuoden ajan 
auttaneet pakistanilaisia 
kristittyjä, jotka ovat paen-
neet vainoa Thaimaahan. 
Nyt Pakistaniin on palaa-
massa perhe, joka on uu-
distunut uskossaan Thai-
maassa ollessaan. Tämä 
neljähenkinen perhe pake-

ni vainoa kolme vuotta sitten. Nyt he ovat uudistuneet 
uskossaan ja saaneet Jumalalta näyn palata Pakistaniin 
jakamaan evankeliumia ja perustamaan seurakuntaa. 
”Jumala on antanut meille uuden tehtävän. Haluamme 
olla uskollisia ja palvella Herraa”, he sanovat. Tähän he 
ovat valmiit, vaikka tietävät sen olevan vaarallista, sillä 
he ovat jo aiemmin olleet äärimuslimien vihan koh-
teena kristillisen työnsä vuoksi Pakistanissa. Yhteistyö-
kumppanimme välityksellä Marttyyrien Ääni tukee per-
hettä ja auttaa heitä palaamaan turvalliselle alueelle. 

Seuraamme tilannetta Thaimaassa ja pyrimme löytä-
mään eri keinoja auttaa uskon tähden paenneita pakis-
tanilaisia. 

Rukoillaan Thaimaan pakistanilaisten puolesta:
• Siunaa ja varjele Pakistaniin palaavaa perhettä.
• Johdata työtämme vainottujen kristittyjen keskuudes-
sa Thaimaassa.

Israelin vetoomustuomioistuin on kumonnut sisäministeriön päätöksen messiaani-
sen pariskunnan perheenyhdistämistapauksessa. Toisella puolisoista on ollut Israelin 
kansalaisuus 15 vuoden ajan ja nyt myös pariskunnan toinen osapuoli haki kansa-
laisuutta. Sisäministeriö hylkäsi hänen hakemuksensa, koska hän on messiaaninen 
juutalainen. Kehila Newsin mukaan tämä on tavanomaista.

Sisäministeriö meni vielä pidemmälle ja käynnisti tutkinnan toisen puolison kan-
salaisuuden perusteista – 15 vuoden jälkeen, jonka ajan hän oli asunut Israelissa ja 
palvellut armeijassa. Jopa tämän puolison äidin ja veljen kansalaisuuden perusteet 
vaadittiin tutkittavaksi.

Vetoomustuomioistuin totesi, että sisäministeriöllä ei ole oikeutta antaa painoa henkilön uskonnolle perheenyh-
distämistapauksissa, eikä se voi perua jo 15 vuotta voimassa ollutta kansalaisuutta.

Messiaaniset uskovat iloitsevat päätöksestä ja toivovat sen vaikuttavan sisäministeriön myöhempiin päätöksiin.

Rukoillaan Israelin messiaanisten uskovien puolesta:
• että sisäministeriö jatkossa noudattaisi oikeuden päätöstä.
• Kiitos Isä näistä rohkeista seuraajistasi, jotka avoimesti tunnustavat uskonsa Jeesukseen, Messiaaseen.

Iranissa on 
määrä järjes-
tää torstaina 
8. päivä oi-
keudenkäynti, 
jossa kuullaan 
kahden kris-
tityn valitus 
tuomioistaan.

Eskander Rezaei ja Suroush Saraei tuomittiin viime 
joulukuussa kahdeksaksi vuodeksi vankilaan. Tuomiot 
tulivat ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista”. 
Suroushia syytettiin myös väärennöksestä, sillä seura-
kunnan johtajan ominaisuudessa hän oli kirjoittanut 
kristinuskoon kääntyneiden lapsille todistuksia, joilla he 
välttyisivät islamin oppitunneilta koulussa.

Heidät pidätettiin heinäkuussa 2017 Shirazin kaupun-
gissa. Molemmat miehet ovat olleet aiemmin vankilas-
sa kolmen vuoden ajan, vuodesta 2012 vuoteen 2015. 
Lähde: Middle East Concern

Heidän puolestaan pyydetään rukoilemaan:
• että Jumala vahvistaisi heitä ja heidän perheitään,
• että tuomiot kumottaisiin,
• ja että Jumala koskettaisi Iranissa kristittyjä vainoavia 
ja johtaisi heidät luokseen.


