Lyhyesti maailmalta – Thaimaa, Turkki, Irak

Joulukuun lehdessä kerroimme yhteyshenkilömme
syksyisestä tutustumismatkasta Thaimaan pakistanilaisten turvapaikanhakijoiden tilanteeseen. Vierailut
pidätyskeskuksessa ja suurten perheiden asuttamissa
ahtaissa kerrostalohuoneissa kertoivat karulla tavalla
vainoa paenneiden kristittyjen ahdingosta. Olemme toimittaneet Thaimaassa asuville pakistanilaisille
ruoka-apua vuoden ajan. Joulukuussa saimme lähettää
16 sairaalle turvapaikanhakijalle apua lääkintäviitteen
kautta kerätyistä varoista.
Yksi lääkintäavun saajista oli 4-vuotias Musa Khurrum, jolla on synnynnäisesti heikko sydän. Musa ei
jaksa leikkiä muiden lasten tavoin vaan väsyy helposti.
Heikon terveyden lisäksi Musa suree muutama kuukausi sitten kuollutta isäänsä. Musa ja hänen perheensä ovat erittäin kiitollisia lääkintäavusta, ja lähettävät
lämpimät terveiset kaikille suomalaisille ystävilleen.
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Herra, että pidät huolta pakistanilaisista turvapaikanhakijoista.
• Siunaa Musaa ja muita sairaita turvapaikanhakijoita.
• Rukoilemme kokonaisvaltaista helpotusta pakistanilaisten tilanteeseen Thaimaassa.

Turkissa lokakuusta 2016
vangittuna ollut yhdysvaltalainen pastori Andrew
Brunson on lähettänyt
tervehdyksen puolestaan
rukoilleille: ”Olen syvästi
kiitollinen kaikille, jotka
ovat rukoilleet puolestani.
Tämä koettelemus – aika
vankilassa – on venyttänyt minua enemmän
kuin olisin koskaan voinut kuvitella. Olen ollut hyvin
heikko, epäileväinen, tuntenut yksinäisyyttä. Tiedän,
että Jumalan armo kannattelee minua silloinkin, kun
en tunne sitä, ja tiedän, että Jumalan omien rukoukset
ympäröivät ja vahvistavat minua. Yksi suurista peloistani on ollut, että minut unohdetaan. Kiitos, kun et ole
unohtanut! Minua rohkaisee suuresti tieto, että ihmiset
rukoilevat puolestani – se muistuttaa minua, että en
ole yksin, että minun on pysyttävä vahvana, kasvot
alati kohotettuina Jumalan suuntaan.” Lähde: Middle
East Concern
Andrew’n puolesta pyydetään rukoilemaan:
• Että Herra kannattelisi Andrew’ta, vahvistaisi ja rohkaisisi häntä.
• Varjelusta ja huolenpitoa Andrew’n perheelle.
• Että Jumala antaisi viisautta hänen asianajajalleen ja
muille hänen puolestaan työtä tekeville, ja että Andrew
vapautuisi pian.

Nahlan laakson työalueeltamme Pohjois-Irakissa kerrotaan, että rauha
laaksossa on säilynyt, vaikka poliittisesti tilanne alueella on epävakaa.
Ruoka-avustusten jakamista on pystytty jatkamaan sekä järjestämään
rohkaisevia tilaisuuksia naisille ja nuorille.
Yhteyshenkilömme pyytää rukoilemaan:
• Että kurdit ja arabit oppisivat elämään rauhassa yhdessä ja että kristityt
pian saisivat nauttia vakaammasta ja rauhallisesta elämästä.
• Että Jumala suojelisi ja varjelisi työntekijöitämme Nahlan laaksossa.
• Että tänä vuonna saisimme valmiiksi keskeneräisiksi jääneitä projekteja,
sillä poliittinen epävakaus on vaikeuttanut projektien valmistumista. Nahlassa rukoillaan, että Herra toimisi ajallaan ja tarjoaisi keinot viedä päätökseen keskeneräisiksi jääneet hankkeet.

