Lyhyesti maailmalta – Nigeria, Uzbekistan, Pakistan

Maaliskuun toisella ja kolmannella viikolla, samaan aikaan kun Nigerian presidentti Muhammadu Buhari oli vierailulla Josin kaupungissa, fulanit hyökkäsivät
kahdeksaan enimmäkseen kristittyjen asuttamaan kylään Josin ympäristössä.
Bokkosin kaupungin lähellä poltettiin yli 200 kotia ja surmattiin ainakin 50 ihmistä. Henkiin jääneet pakenivat, ja hakivat suojaa Bokkosin kirkoista.
Paikallisen kumppanin mukaan paenneita on 5000-6000. Kristityt ovat menettäneet kaiken, kotinsa, karjansa, viljelyksensä. Monilla on sairaanhoitoa vaativia vammoja eivätkä seurakunnat luonnollisestikaan pysty ruokkimaan näin suurta joukkoa.
Yhdessä joidenkin muiden Marttyyrien Ääni -toimistojen kanssa myös Suomen
Marttyyrien Ääni on työmme tukijoiden ansiosta voinut juuri toimittaa ruoka- ja lääkintäapua alueelle.
•
•
•

Isä, lohduta läheisensä menettäneitä ja paranna heidän fyysiset ja psyykkiset vammansa.
Siunaa fulanien parissa tehtävä työ, niin että yhä useammat heistä löytäisivät Sinut.
Anna Nigerian viranomaisille viisautta, kun he pyrkivät lopettamaan hyökkäykset.

Uzbekistanin lounaisosan Navoin alueella
viranomaiset suorittavat
ratsioita paikallisten baptistien kokoontumisiin ja
sakottavat heitä.
Baptistit kertovat, että
poliisit ”tarkkailevat
meitä, seuraavat meitä, ja uhkailevat oikeustoimilla ja
sakoilla, jotta emme kokoontuisi yhteen”.
Viranomaiset pakottavat myös uzbekkikristittyjen
sukulaisia taivuttelemaan heitä olemaan tapaamatta
toisia uskovia.
Eräässä tapauksessa 8-vuotias lapsi vietiin kesken
koulupäivän ja ilman vanhempien suostumusta kuulusteltavaksi. Tämä tapahtui kaksi päivää sen jälkeen, kun
viranomaiset olivat suorittaneet kotietsinnän perheen
kotiin ja lukinneet kotona olleen äidin ja lapset kylpyhuoneeseen etsinnän ajaksi. Lapsen kuulustelun jälkeen
perhettä uhattiin sakoilla, jos he yhä kokoontuvat muiden uskovien kanssa ja helmikuun lopulla heille määrättiin kuukauden palkan suuruinen sakko. Myös kouluissa
opettajat kertovat lapsille, että heitä sakotetaan, jos he
käyvät kirkossa. Lähde: Forum 18
•
•

Rukoile, että Jumala vahvistaisi näitä uskovia.
Pyydä, että Herra antaisi lasten vanhemmille viisautta, miten valmistaa lapsensa kohtaamaan
vastustusta.

Ainakin seitsemän
kristittyä loukkaantui,
kun paikalliset muslimit
hyökkäsivät jumalanpalvelukseen viime sunnuntaina Punjabin provinssin
eteläosassa.
Pastori Haleem Feroze
Masih oli johtamassa jumalanpalvelusta, kun noin 15
paikallista muslimia tunkeutui rukoushuoneen alueelle
ja kävi seurakuntalaisten kimppuun.
Tapausta edelsi kiista rukoushuoneen ulkopuolella.
Jotkut seurakuntalaiset yrittivät ripustaa julisteen tulevasta pääsiäistapahtumasta, mutta paikalla olleet muslimit estivät sen ja tuhosivat julisteen. Sen jälkeen he
ryntäsivät kirkkoon ja alkoivat hakata seurakuntalaisia
pampuilla ja tiilillä. ”Jotkut heistä vetivät esille aseensa ja alkoivat ampua kohti seurakuntalaisia”, pastori
kertoo. On ihme, että kukaan kristityistä ei kuollut tai
loukkaantunut vakavasti.
Hyökkääjät pidätettiin ja heitä vastaan on nostettu
syytteet, mutta myös he ovat yrittäneet nostaa syytteet
kristittyjä vastaan. Lähde: Morning Star News
•
•
•

Kiitos Isä, että varjelit vakavilta loukkaantumisilta.
Anna heille viisautta ja rohkeutta, miten toimia vastustajien edessä.
Ilmesty erityisesti väkivaltaisen ryhmän johtajalle,
jotta hän kääntyisi pois pahoilta teiltään.

