
Lyhyesti maailmalta – Vietnam, Irak, Pakistan

Vietnamin kes-
kiylängöillä useita 
perheitä, heidän 
joukossaan entisiä 
kommunistisen 
puolueen jäseniä, 
on kääntynyt viime 
vuosina kristinus-
koon Marttyyrien 
Äänen tukeman 
eturintaman evanke-

listan työn myötä. He ovat kokeneet jatkuvaa häirin-
tää: heidän kahvisatonsa on tuhottu, karja tapettu, 
ruoka varastettu. Lopulta uskovien kodit työnnettiin 
kaivinkoneella jokeen ja kristityt joutuivat läh-
temään kylästä ja muuttamaan telttoihin. Vaikka 
heidän uusi asuinalueensa sopi huonosti maanvilje-
lyyn, kukoistaa se nyt heidän kovan työnsä ansiosta. 
Eturintaman työntekijä on vieraillut heidän luo-
naan koko tämän ajan. ”Vaikka he elävät vaikealla 
alueella, he evankelioivat ympäristöään”, hän kertoo. 
Lähde: Marttyyrien Ääni USA
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Isä, heidän järkähtämättömästä uskostaan, 
vahvista heitä edelleen.
• Kiitos, että olet siunannut heidän ahkeruutensa, 
todistakoon se siitä, että Sinä olet heidän kanssaan.

Olemme jo aiem-
min kertoneet, että 
työkohteessamme 
Nahlan laaksossa, 
Irakissa, generaatto-
rit ovat olleet rikki. 
Joidenkin korjaa-
miseen olemme 
antaneet varat jo 
aiemmin. Kaikkien 
Nahlan laakson 
kahdeksan kylän 
generaattorit, joita 
on 14 kappaletta, 

tarvitsevat huoltoa, mutta seitsemän on varsinaisen 
kunnostamisen tarpeessa. Nyt Nahlasta kerrotaan, 
että generaattorit on saatu korjattua. Generaattorei-
ta käytetään muun muassa lämmitykseen: laaksossa 
on kesällä tukahduttavan kuuma, mutta talvella voi 
sataa jopa lunta, joten lähenevän talven kynnyksellä 
kylien asukkaat ovat hyvin kiitollisia tästäkin avus-
ta.
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos, että olet pitänyt huolta Nahlan laakson 
asukkaista.
• Suojele heitä edelleen nyt, kun itsenäistymään 
pyrkivän Kurdistanin ja Irakin joukot ottavat yhteen.

Suleman Sharafat, köyhän tiiliorjaperheen poika, työskenteli tehdassiivoojana 
Sheikhupurassa, Pakistanissa perheensä ainona elättäjänä. Tehtaan vartija oli 
jo pitkään painostanut häntä kääntymään islamiin. Eräänä päivänä vartija toisti 
vaatimuksensa, mutta Suleman vastasi, että Jeesus on hänen Vapahtajansa. Varti-
ja yritti ampua hänet, mutta luoti osui käteen, joka vahingoittui pahoin. Julkisessa 
sairaalassa sanottiin, että käsi täytyy amputoida. Tämä tietysti tarkoittaisi, että 
Suleman ei enää voisi elättää perhettään. Yksityissairaalassa kuitenkin annettiin 
toivoa, että käsi voitaisiin pelastaa, mutta perheellä ei ollut tähän varaa. Suomen 
Marttyyrien Ääni lupautui kustantamaan Sulemanin leikkauksen. Suleman on nyt 
sairaalassa (kts. kuva), mutta ampumahaava vuotaa ja hän on menettänyt paljon 
verta. Yhteistyökumppanimme kaksi veljeä ovat luovuttaneet hänelle verta. 

Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Herra, että säästit Sulemanin hengen.
• Auta, että hänen vihollisensa tulisivat tuntemaan sinut.
• Laske parantava kätesi Sulemanin ylle ja siunaa häntä hoitavia lääkäreitä.


