Lyhyesti ja rukoillen – Etelä-Korea, Intia, Pakistan

Kerroimme aiemmin, että Koreoiden johtajien tapaamisessa allekirjoitettu Panmunjomin julistus saattaisi vaikuttaa Raamattuja sisältävien pallojen lähettämiseen Pohjois-Koreaan, jota Etelä-Korean Marttyyrien Ääni tekee, ja jota Suomen
Marttyyrien Ääni tukee.
Julistuksessa luvattiin mm. lopettaa maiden välinen vihamielinen toiminta, jota
raamattupallojen lähettäminen Pohjois-Korean mielestä on. Etelä-Korean viranomaiset ilmoittivatkin heti, että pallolähetykset tulee välittömästi lopettaa.
Tänä vuonna ei vielä oltu laukaistu raamattupalloja, sillä tuulen suunta oli väärä.
Korean Marttyyrien Ääntä johtava Eric Foley kuitenkin sanoi, että kun tuulen
suunta muuttuu, laukaisua yritetään.
Tuulen suunta on sittemmin vaihtunut ja ensimmäistä raamattulähetystä yritettiin maanantaina. Laukaisu ei
kuitenkaan onnistunut, sillä Etelä-Korean poliisit tiimin pääsyn laukaisualueelle. ”Koreoiden välisten suhteiden
parannuttua yhdistymisministeriö on pyytänyt meitä estämään sinua”, Foleylle kerrottiin. ”Mutta voiko maasta
tulla rauhallisempi ja turvallisempi estämällä Jumalan Sana? Onneksi Jumalalla on avain: rukoile kanssamme, että
tuulten ja ihmisten sydämien Herra raivaa tien läpi ”rauhan” esteiden,” Foley pyytää.
•
•

Rukoile, että raamattulähetyksiä voitaisiin jatkaa, sillä mitä merkitsee rauha Koreoiden välillä, jos se tarkoittaa,
että pohjoiskorealaisten mahdollisuudet kuulla todellisesta Herrasta ja Jumalasta heikkenevät entisestään.
Rukoile myös viisautta ja rohkeutta Korean Marttyyrien Äänelle tässä tilanteessa.

Sumanti Kumari ja Rupash Manjhi oli tarkoitus
vihkiä Podhkerin kylässä
Jharkhanin osavaltiossa 29. toukokuuta, kun
kyläläiset ja myös jotkut
naapurikylän asukkaat
vastustivat kristillistä
seremoniaa.
Pariskunta meni hakemaan apua paikalliselta poliisiasemalta, mutta kyläläiset toivat naisen isän asemalle ja
väittivät, että pariskunta oli yrittänyt väkisin käännyttää
tämän. Sen jälkeen poliisit soittivat pastorille, Sudarshan Manjhille ja pyysivät häntä tulemaan asemalle
vihkimään pariskunnan. Mutta kun pastori ja apulaispastori saapuivat, heitä ja pariskuntaa vastaan kirjattiin
rikosilmoitus. Heitä syytetään uskonnon vaihtamisesta.
He ovat kaikki edelleen pidätettyinä. Lähde: Christian
Solidarity Worldwide

Pakistanin Punjabin provinssissa asuva teini-ikäinen Ribqa Masih myöntyi
perheelle tuttujen musliminaisten ehdotukseen
lähteä kanssaan retkelle
Sahiwaliin.
Sen sijaan että olisivat
palanneet kahden tunnin
kuluessa kuten lupasivat,
he veivätkin Ribqan Depalpurin kaupunkiin noin 50
kilometrin päähän, jossa hänet pakotettiin kääntymään
islamiin ja menemään naimisiin muslimimiehen kanssa.
Sieppaus on ilmoitettu poliisille, mutta ketään ei ole
pidätetty.
Pakistanilainen järjestö raportoi, että vuonna 2014
ainakin 700 kristittyä tyttöä ja 300 hindutyttöä koki
saman kohtalon. Lähde: Barnabas Fund

•

•

•

Rukoile, että kristityt päästetään pian vapaiksi ja
syytteet perutaan.
Pyydä Herraa vahvistamaan Intian kristittyjä ja seisomaan rohkeina vastustuksen edessä.

•

Rukoile, että Ribqa pääsisi takaisin kotiin perheensä luo.
Pyydä Jumalaa lohduttamaan hänen perhettään ja
puhuttelemaan Ribqaa huijanneita naisia.

