Lyhyesti ja rukoillen – Nuoret, Nigeria, Nepal

Uusi toiminnanjohtajamme Hannu Lahtinen on saanut sydämelleen erityisesti vainotun seurakunnan viestin viemisen nuorten keskuuteen. Hän on vieraillut seurakuntien
nuortenilloissa, joissa nuoret ovat innostuneet asiasta niin, että ovat yhdessä rukoilleet
ja kirjoittaneet uskonsa tähden vangituille. Viimeksi VOM-Nuoret kokoontuivat Porvoon
seurakunnan nuortenillassa, jossa 23 nuorta kirjoitti vangituille kristityille. Kirjeiden
kirjoittamisen lisäksi nuoret alkoivat ideoimaan, miten muuten voisivat olla vainotun
seurakunnan tukena.
Eräs nuori kertoi: ”Kylmät väreet kulkivat selkäpiitäni pitkin kirjoittaessani kaukaiselle
veljelleni, joka on vangittu Kristuksen tähden ja tietäessäni, että kirjeelläni voi olla merki-

tystä.”
Kirjeitä kirjoittaessa vangituille, asia tuli hyvin lähelle. Eräs vankilistalla oleva indonesialainen on Hannu Lahtiselle tuttu,
jonka kanssa hän on julistanut evankeliumia. Tämä evankelista oli sanonut vankilaan vietäessä: ”Julistan samaa sanomaa
vankilan sisäpuolella kuin ulkopuolella”.
•

Rukoillaan lisää nuoria mukaan Marttyyrien Äänen työhön, niin että uusi sukupolvi tulee mukaan kantamaan vastuuta.
Monet vainotut kristityt ovat itse nuoria, ja heidän kertomuksensa koskettaa saman ikäisiä kaikkialla maailmassa.

Uutisia fulanien hyökkäyksistä kristittyjä vastaan
saapuu lähes viikoittain.
Viimeisin hyökkäys tapahtui
2. syyskuuta Plateaun osavaltiossa, lähellä Josin kaupunkia.
Ainakin 11 ihmistä kuoli ja
12 loukkaantui, kun fulanit
saapuivat avolava-autolla
Latiyaan noin puoli yhdeksältä illalla. He avasivat tulen kaupoissaan ja kadulla olleita kohti ja kiisivät muutamaa minuuttia
myöhemmin pois.
Vain neljä päivää aiemmin hyökkääjät surmasivat yhden
uimassa olleen nuoren ja haavoittivat kahta. Kaksi on yhä
kateissa. Samana iltana pastori Adamu Gyuang Wurim (50), hänen vaimonsa Jummai (45) ja heidän lapsensa Theophilus (20),
Dung (12) ja Wurim (8) poltettiin kuoliaiksi kotiinsa. Myös viisi
muuta kristittyä sai surmansa samassa hyökkäyksessä.
Hyökkäyksen jälkeen paikalle saapunut armeija ampui naisen, joka yritti estää heitä pidättämästä paikallista nuorukaista
ja pyysi heitä sen sijaan lähtemään hyökkääjien perään.
Lähde: Christian Solidarity Worldwide
•
•

Nigerian kristityt ovat menettäneet luottamuksensa viranomaisten apuun ja pyytävät ulkomaita tulemaan tuekseen.
Rukoile, että tämä toteutuisi.
Pyydä Jumalaa lohduttamaan omaisiaan ja ystäviään menettäneitä ja että he saisivat tuntea, että Jumala on heidän
kanssaan.

Nepalissa astui voimaan
15. elokuuta uskonnon
vaihtamisen kieltävä laki.
Kaksi vuotta sitten, kun
Nepalin perustuslakia kirjoitettiin uudelleen, kristityt
otettiin siinä huomioon,
mutta sittemmin kristinuskon vastaiset puheet ovat
nostaneet päätään naapurimaa Intian tavoin.
Uskonnon vaihtamisen kieltävä laki koskee kaikkia
uskontoja, mutta on selvää, että se tulee aiheuttamaan
ongelmia kristityille. Toiseen uskontoon käännyttämisestä
voi seurata sakkoja tai jopa vankeutta.
Paikalliset uskovat kertovat, että merkkejä kiristyvästä
tilanteesta alkoi näkyä heti lain hyväksymisen jälkeen,
vaikka se ei ollut vielä voimassa. Nepalilaisia pastoreita
on pidätetty ja uskovat odottavat jännittyneinä, miten
lakia tullaan toteuttamaan.
”Olemme sitoutuneita jatkamaan Herran työtä huolimatta siitä, antavatko viranomaiset meidän toimia”, sanoi
eräs nimettömänä pysyttelevä pastori.
Lähde: Mission Network News
•
•

Rukoile Nepalin kristittyjen puolesta, että he pysyisivät vahvoina Kristuksessa.
Rukoile, että Jumala suojelisi heitä ja johdattaisi heitä
työssään.

