Lyhyesti maailmalta – Algeria, Egypti, Nigeria

Algeriassa poliisit
sulkivat 9. marraskuuta seurakunnan ja sen
ohessa toimineen kirjakaupan väittäen, että
kirjakaupan omistaja
painatti laittomasti
Raamattuja ja evankeliointimateriaalia.
Kirjat ja laitteet takavarikoitiin, mutta ne palautettiin
sen jälkeen, kun tutkimuksissa selvisi, että syytteet olivat perättömiä. Siitä huolimatta poliisit sulkivat sekä
seurakunnan että kirjakaupan. Sulkemismääräyksessä
seurakunnan johtajaksi on merkitty virheellisesti kirjakaupan omistaja ja väitetään, että hän on käyttänyt
omistamaansa autoa laittoman kristillisen materiaalin
kuljettamiseen. Sulkemismääräyksessä väitetään myös,
että Ain Turkin seurakunta on laiton, vaikka se kuuluu
virallisesti rekisteröityyn EPA-seurakuntaan (L’Église
Protestante d’Algérie). Lähde: Middle East Concern
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Isä, että olet seurakunnan johdon ja kirjakaupan
omistajan kanssa.
• Anna heille viisautta asian selvittämiseen.
• Auta, että seurakunta ja kirjakauppa avattaisiin uudelleen.

Egyptissä Isis on esittänyt uuden uhkauksen Egyptin kristittyjä
kohtaan. Uhkauksessa
sanotaan, että Egyptin
koptikristityt eivät alistu
islamilaisen lain mukaiseen ”vääräuskoisten”
asemaan, jatkavat kirkkojen rakentamista ja jopa
julistavat kristinuskoa
televisiossa. Uhkauksessa vaaditaan, että heitä kohtaan
pitää hyökätä, koska he ovat ”vääräuskoisia taistelijoita” ja heidän kirkkonsa pitää räjäyttää. Uhkaus esitettiin Wafa Media Foundationin kautta, joka on jihadistinen propagandataho, jonka uskotaan olevan yhteydessä
Isisiin. Lähde: Agenzia Fides
Kiitämme ja rukoilemme:
• Herra, varjele Egyptin kristityt väkivallalta.
• Kiitos siitä, että kristityt eivät ole vastanneet vihaan
vihalla.
• Kiitos, että vuosisatoja kestäneen alistamisenkaan jälkeen
Egyptin seurakuntaa ei ole nujerrettu.

Nigerian Dogo Nahawan kylän kouluprojektistamme on jälleen tullut
raportti. Koulussa kaikki menee edelleen hyvin. Äskettäin loppukokeissa
olleet kuudennen luokan oppilaat menestyivät niin hyvin, että se kiinnitti
alueen kouluvalvojankin huomion. Koulun hyvä maine on houkutellut uusia
oppilaita ja uuden lukuvuoden alettua koulussa aloitti 60 uutta oppilasta.
”Kaikki jotka tuntevat taustamme (vuoden 2010 hyökkäys, jossa surmattiin
yli 500 kyläläistä) ja näkevät mikä tilanne on nyt, tietävät, että kyseessä
ei ole mikään ihmettä pienempi – jotkut välittivät riittävästi auttaakseen
unohdettua koulua”, kiittelee koulun rehtori. Kouluateria on erityisen suuri
kiitosaihe. Kyselyssä kävi ilmi, että monille se on päivän paras, ja monille
myös päivän ensimmäinen, ateria. Oheisessa kuvassa vasemmalla näkyvä noin kaksivuotias poika kulkee lähes
joka päivä pitkän matkan kotoaan syödäkseen osan sisarensa saamasta kouluateriasta. Kouluun on nyt annettu
ohjeet, että pojalle annetaan oma ateria. Kiitos kaikille tätä projektia tukeneille!
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos siitä tulevaisuuden toivosta, minkä koulun ja sen oppilaiden menestys on herättänyt koko kylässä ja lähiseuduilla.
• Auta, että valmistuville oppilaille löytyisi mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä.
• Vahvista koulun henkilökuntaa, joka tekee parhaansa yhä kasvavan oppilasmäärän kanssa.

