Lyhyesti ja rukoillen – Turkki, Sudan, Eritrea
Pastori Brunsonin asettama esimerkki, hänen vankeutensa ja sitä seurannut vapautuminen, on vahvistanut Turkin kristittyjä, Turkista kerrotaan.
Protestanttisia kristittyjä on Turkissa noin 7000, suurin osa heistä islamista kääntyneitä.
Turkin protestanttisten seurakuntien yhdistyksen tiedottaja Soner Tufan kertoo, että
he ovat tilastoineet protestantteihin kohdistuvia uskonnonvapauden rajoituksia vuosien
saatossa ja ne ovat nelinkertaistuneet viimeisen kahden vuoden aikana.
Brunsonin pidätystä seuranneen alkujärkytyksen jälkeen seurakunnat ovat odotusten
vastaisesti lannistumisen sijasta vahvistuneet. Hän on itse johtanut Ankarassa sijaitsevaa
seurakuntaa 30 vuotta, ja Brunsonin kokemusten myötä hänen seurakuntansa kävijämäärä on kolminkertaistunut kahden vuoden aikana.
”Ja anna kun kerron jotain vielä ihmeellisempää”, hän sanoi. ”Ei ainoastaan protestantit, mutta myös ortodoksit ja katoliset, eri tunnustussuunnat, ovat lähentyneet toisiaan. He osoittivat meille solidaarisuuttaan.”
Vaikka Turkin uskovat odottavat tulevansa kohtaamaan vastustusta ja vainoa myös jatkossa, he tietävät nyt voivansa kohdata ja kestää ne yhdessä.
Lähde: Al-Monitor
•
•

Kiitos Herralle siitä, että pastori Brunsonin koettelemuksesta on seurannut hyvää Turkin uskoville.
Rukoile, että Turkin kristityt pysyisivät yhtenäisinä jatkossakin ja seurakunta saisi kasvaa.

Kolmetoista sudanilaista kristittyä oli
koolla 10. lokakuuta
Nyalassa, Darfurissa,
kun turvallisuuspoliisi
NISS teki taloon ratsian
ja pidätti heidät.
Kidutettuaan heitä
ja uhattuaan nostaa
heitä vastaan vakavat
syytteet, heidät vapautettiin tiistaina 23. lokakuuta. Heitä uhattiin syyttää islamin hylkäämisestä, julkisen häiriön
aiheuttamisesta ja rikoksista valtiota vastaan.
”Heidän kaikkien kerrotaan joutuneen NISS:n kiduttamiksi
ja olevan huonossa kunnossa”, lähde kertoo. ”Yhden heistä
sanotaan olevan kriittisessä tilassa kidutuksen vuoksi.”
Kristityt kuuluvat neljään eri kotiseurakuntaan, mutta
olivat pidätyksen aikaan yhdessä koolla.
Viranomaiset eivät kertoneet pidätyksen syytä, mutta
lähteet kertovat, että viranomaiset etsivät islamista kääntyneitä, jotka ovat kotoisin Darfurista tai Etelä-Kordofanista.
Lähde: Morning Star News
•
•

Isä, auta vainottuja omiasi Sudanissa! Kiitos, että vastustuksesta huolimatta, seurakunta kasvaa.
Paranna näiden kidutettujen uskovien vammat ja henkiset traumat, vahvista ja varjele heitä.

Kun Eritrea ja Etiopia sopivat rauhasta, toiveet olivat
korkealla, että kristittyjen
asema paranisi Eritreassa. Heinäkuun 18. päivänä
tehtiin ensimmäinen maiden
välinen lento yli 20 vuoteen
Etiopiasta Asmaraan. Kyydissä matkusti myös evankelista

Surafiel Demssie.
Asmaraan saavuttuaan Surafiel järjesti vapaamuotoisen
evankelioivan katukokoontumisen. Pian sen jälkeen hän
poistui maasta, ja sen jälkeen poliisit ryhtyivät toimiin.
Ainakin viisi eritrealaista kristittyä pidätettiin ja monet muut
ovat piiloutuneet. Kokoontumisen isännäksi arveltu henkilö
pidätettiin lentokentältä.
Alkuun perheenjäsenille kerrottiin, että viisikko pidätettiin,
koska he tukkivat kadun ja heidät vapautettaisiin pian. Myöhemmin selvisi, että pidätysten takana olivat turvallisuusviranomaiset. Pidätetyistä ei ole kuultu sen jälkeen.
Lähteet: BBC, Marttyyrien Ääni USA
•
•

Rukoile Eritrean kristityille viisautta toimia uudessa
tilanteessa.
Rukoile erityisesti pidätetyn viisikon puolesta, sekä
satojen muiden Eritreassa vangittuina viruvien puolesta.
Pyydä, että Herra rohkaisisi ja vahvistaisi heitä ja heidän
epätietoisuudessa eläviä perheitään.

