
Lyhyesti ja rukoillen – Thaimaa, Syyria, Turkki

Olemme lähettäneet lääkintäapua Thaimaahan, sinne Pakistanista vainoa 
paenneille kristityille. Lehdessämme ja nettisivuillamme olemme säännöl-
lisesti kertoneet Thaimaan kuulumisia. Vaikka työkenttä on loppumaton, 
olemme voineet lähettää apua edes joillekin apua tarvitseville. Olemme 
lähettäneet apua myös pidätyskeskuksessa viruville sairaille kristityille sekä 
lapsille.

Arooz-niminen kristitty perheenäiti lähettää kiitoksensa tuesta. Hänen 
miehensä jätti hänet kaksi vuotta sitten ja siitä lähtien Arooz on yrittänyt 
selviytyä päivästä toiseen kolmen lapsensa kanssa. Hänen nuorin lapsensa 
joutui sairaalaan korkean kuumeen takia, jota ei saatu hallintaan ja perhe 
on joutunut pulaan yllättävän tilanteen takia. Marttyyrien Ääni lähetti heti 
apua perheelle, kun sai kuulla tilanteesta.

• Rukoile, että Herra auttaisi näitä hädänalaisia omiaan ja toisi heidän tilanteeseensa ratkaisun.
• Pyydä, että Jumala parantaisi sairaat, erityisesti sairastavat lapset, joiden vanhemmat voivat vain avuttomina katsoa 

lastensa tuskaa.

Syyrialainen 
Amena oli opetta-
nut islaminuskoa 23 
vuotta, kun hänen 
veljensä kertoi 
hänelle Kristuk-
sesta. Nähtyään, 
kuinka veli ja muut 
kristityt pystyivät 
puhumaan suoraan 
Jumalalle, hänen 
sydämessään ta-

pahtui muutos ja hän kääntyi kristinuskoon.
Amenan aikuiset lapset hylkäsivät äitinsä ja vaikka hän oli 

eronnut jo monia vuosia sitten, hänen entinen aviomiehen-
sä vei heidän 11-vuotiaan tyttärensä. Ex-mies vei myös jopa 
huonekaluja Amenan kotoa. 

Amena anoi oikeusteitse huoltajuutta itselleen, mutta 
koska hän oli nyt kristitty, hän hävisi oikeudessa. Nyt hän 
tapaa tytärtään vain satunnaisesti ja hänen on vaikea löytää 
työtä. Siitä huolimatta hän on uskollinen.

”Suurin toiveeni on olla työssä Herran työkentällä”, hän 
sanoi. 

• Rukoile, että Amenan perhesuhteet korjaantuisivat, ja 
että hänen lapsensakin tulisivat tuntemaan Jeesuksen.

• Pyydä Isää myös huolehtimaan Amenan kaikista tarpeis-
ta.

Turkissa syyttäjä, joka 
laati syytteet pastori And-
rew Brunsonia vastaan, on 
siirretty toisiin tehtäviin. 
Turkissa on yleistä, että 
syyttäjä vaihtuu kesken 
oikeudenkäynnin ja viran-
omaiset korostavatkin, että 
muutos ei liity mitenkään 
Andrew Brunsonin tapauk-
sen käänteisiin.

Andrew’n asianajaja 
Ismail Cem Halavurt pitää syyttäjän vaihdosta myönteisenä 
asiana, mutta varoittaa odottamasta, että tämä tarkoittaisi 
Andrew’n vapautumista. ”Syyttäjällä on ollut kielteinen 
vaikutus oikeudenkäynnin etenemiseen”, Halavurt sanoo 
Reutersille. ”Hän on jatkuvasti lisännyt uusia todistuksia 
tuntemattomilta todistajilta, joilla ei ole ollut mitään teke-
mistä asiakkaani kanssa”, hän sanoi. ”Hänen poistamisensa 
voi olla merkki siitä, että käsittelytapa muuttuu. Ei voida 
kuitenkaan sanoa, että hän saattaisi sen vuoksi vapautua. 
Meidän on vain katsottava ja odotettava.”

Andrew’n seuraava oikeudenkäynti on tasan kuukauden 
päästä, 12. lokakuuta.

Lähteet: Hurriyet, Reuters

• Kiitos Isä tästä muutoksesta. Auta, että seuraavassa 
oikeudenkäynnissä pysyttäisiin totuudessa.

• Siunaa ja vahvista Andrew’ta, hänen perhettään, anna 
viisautta hänen asianajajalleen.


