Lyhyesti maailmalta – Pakistan, Turkki, Kiina

Pakistanissa olemme tukeneet kyläkoulua kylässä, jossa on ollut kirkko ja
kristittyjen perustama alakoulu vuodesta 1899. Punjabin provinssissa Clarkabad
Khurdin kylässä sijaitsevassa koulussa opetettiin muiden aineiden ohella kristinuskoa, ja siellä pidettiin aamuhartaus.
Valtio otti koulun haltuunsa 80-luvulla ja palkkasi sinne muslimiopettajia, jotka
opettivat islamia myös kristittyjen lapsille. Pakistanin lain mukaan koululaisilla on
oikeus saada oman uskontonsa opetusta. Kristittyjen lasten ei enää ollut turvallista opiskella tuossa koulussa, joten kirkko perusti uuden koulun. Koulu toimi kirkon tiloissa, mutta sitä käy tällä hetkellä 80 lasta, joten tilat kävivät liian pieniksi. Seurakunta ryhtyi rakentamaan
erillistä koulurakennusta. Tarve oli kolmelle luokkahuoneelle, mutta seurakunnalla oli varaa rakentaa vain kaksi.
Työmme tukijoiden suomilla varoilla pystyimme kustantamaan kolmannen luokkahuoneen rakentamisen.
•
•

Kiitos Isä, että Clarkabad Khurdin kylä saa kristillisen koulun. Siunaa ja varjele kristittyjä lapsia ja perheitä Pakistanissa.
Rukoile, että Jumala koskettaisi Pakistanin viranomaisia, ja kristittyjen syrjintä loppuisi niin, että he saisivat
elää rauhassa omassa kotimaassaan.

Turkissa vangittuna olevalle
Andrew Brunsonille on nyt
määrätty oikeudenkäyntipäivä:
16. huhtikuuta.
Oikeudenkäyntipäivän määrääminen on hyvä asia, sillä
pitkään jatkunut odottaminen
epätietoisuudessa tulee nyt
päätökseen ja hänen asiansa etenee.
Syytteet häntä vastaan nostettiin 13. maaliskuuta. Häntä
syytetään yhteydestä Fetullah Guleniin, jonka väitetään olleen kesän 2016 vallankaappausyrityksen takana. Andrew’ta
syytetään myös yhteyksistä kiellettyyn kurdipuolue PKK:hon.
Hänelle vaaditaan elinkautista vankeustuomiota.
Presidentti Erdogania tukevassa lehdessä on esitetty lennokkaita väitteitä pastori Brunsonista. Hänen väitetään esimerkiksi olevan Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA:n agentti
ja puhuneen jo vuonna 2010, että Turkissa tehdään vallankaappaus kesällä 2016.
Lähteet: Middle East Concern, Turkish Minute
•
•
•

Rukoile, että Andrew perheineen tuntisi Jumalan rauhan
ja läsnäolon oikeuskäsittelyn aikana.
Rukoile, oikeudenkäynti häntä vastaan olisi vilpitön ja
oikeudenmukainen.
Pyydä viisautta Andrew’n turkkilaiselle asianajajalle.

Kiinan uuden uskontolain eniten koettelemassa Henanin
provinssissa asuvat
kristityt arvelevat olevansa koekaniineja, ja
heihin kohdistettavien
rajoittavien toimien
laajenevan myöhemmin koskemaan kristittyjä
myös muualla Kiinassa.
Pitkin provinssia viranomaiset ovat alkaneet
kulkea ovelta ovelle kieltämässä kristittyjä kokoontumasta ja hajottamassa kotiseurakuntia.
Edes kahden henkilön kokoontumisia ei sallita.
Maaliskuun 19. päivään mennessä pelkästään
Nanyangin kaupungissa oli suljettu 100 kotiseurakuntaa. ”Kaikki kokoontumiset on kielletty”,
kertoo eräs uskova. ”Tilanne on paha Henanissa.
Kyläkomiteoiden virkailijat koputtivat jokaisen
kodin ovelle ja ilmoittivat hallituksen päätöksestä.
Kristilliset mainokset, ristit ja bannerit on poistettu.” Lähde: ChinaAid
•
•

Rukoile Kiinan kristityille viisautta toimissaan
ja kestäväisyyttä uskossaan.
Pyydä, että Herra vahvistaisi seurakuntaansa
Kiinassa ja toisi heidän rinnalleen tukijoita.

