Lyhyesti ja rukoillen – Irak, Pakistan, Kiina
Irakin Nahlan laaksossa iloitaan: vuosien unelma on toteutumassa, sillä ensi keväänä laaksoon rakennetaan leipomo! Tavoite 50.000 euron kokoon saamisesta on siis toteutunut!
Kiitos kaikille leipomoa varten varoja lahjoittaneille, Jumala siunatkoon lahjanne!
Olemme myös lähettäneet Nahlan asukkaille joululahjan, 20 euron arvoisen ruokapaketin
kaikkiaan 280 perheelle. Jouluavustus jaettiin niin Mosulista paenneille kristityille perheille, kuin jo laaksossa ennestään asuneille. Lähetetyistä varoista liikeni vielä rahaa valmistaa
laakson asukkaille perinteisiä kalaja-makeisia.
Tukemamme terapiakeskuksen kautta 20 perhettä sai myös ruokapaketin.
Yhteyshenkilömme Nahlasta kertoo: ”Kaikki esittävät suuret kiitoksensa, he rukoilevat aina puolestanne. Nahlan seurakunta ja perheet kiittävät kaikkia, jotka ovat heitä tukeneet Marttyyrien Äänen kautta.”
•
•
•

Kiitos Isä siitä, että nämä kristityt saavat elää turvassa Nahlassa ja rakentaa elämäänsä siellä.
Siunaa Nahlan asukkaiden joulu ja siellä alkava leipomon rakennushanke.
Ole myös muiden Irakin kristittyjen turvana.

Qaisar ja Amoon Ayub,
pakistanilaiset kristityt
veljekset, on tuomittu
jumalanpilkasta kuolemaan.
Lahoresta kotoisin
olevat veljekset pidätettiin vuonna 2015, koska
toisen heistä syytettiin julkaisseen vuonna 2011 islamia
loukkaavaa materiaalia nettisivullaan. He kuitenkin kertovat, että nettisivusto on ollut pois käytöstä vuodesta 2009
lähtien.
Qaisar joutui työpaikallaan riitaan muslimikollegoidensa kanssa. Qaisarin mukaan Shahryar Gill -niminen mies
onnistui jotenkin aktivoimaan sivut uudelleen, mutta ne
jäivät Qaisarin nimiin. Sen jälkeen hän alkoi saada tappouhkauksia.
Veljekset pakenivat ensin Singaporeen ja sitten Thaimaahan, mutta joutuivat palaamaan takaisin Pakistaniin
muutama vuosi myöhemmin ja heidät pidätettiin.
Qaisarilla ja hänen vaimollaan Aminalla on kolme lasta,
Amoon on naimisissa Human kanssa, joka toimii opettajana lahorelaisessa kristillisessä koulussa.
Tuomioista aiotaan valittaa hovioikeuteen, mutta veljeksien asiaa ajavasta Center for Legal Aid, Assistance and
Settlement (CLAAS) -järjestöstä kerrotaan, että tämänkaltaiset käsittelyt tapaavat kestää vuosia, kuten Asia Bibin
kohdalla on nähty.
Lähteet: Asia News, CLAAS
•
•

Rukoile vangittujen veljesten puolesta, että oikeus
voittaisi ja heidät vapautettaisiin.
Pyydä, että Herra lohduttaisi veljeksiä ja heidän perheitään ja pitäisi heistä kaikista huolen.

Kiinan Hebein provinssin
Langfangissa viranomaiset
ovat kieltäneet joulukoristeet eivätkä kaupat saa
järjestää alennusmyyntejä
joulun aikaan. Viranomaisten määräyksessä pyydettiin
lisäksi kansalaisia ilmoittamaan, jos joku ”levittää uskontoa” puistoissa tai aukioilla.
Joulukuusia, kransseja, joulusukkia tai joulupukkifigureenejä
myyviä rangaistaan, eivätkä paikalliset järjestysviranomaiset
saa pitää vapaapäiviä 23.-25. joulukuuta välisenä aikana ”järjestyksen ylläpitämiseksi”.
Henanin provinssissa valtiojohtoiset kristilliset järjestöt ovat
ohjeistaneet kirkkoja, että ei-kristittyjen, ei-jäsenien ja alaikäisten ei saa antaa osallistua seurakuntien joulujuhliin. Seurakuntien joulukoristeissa ei saa olla uskonnollisia elementtejä
eikä niihin saa käyttää enempää kuin noin 250 euroa.
Joulu ei ole virallinen juhla Kiinassa, mutta on kasvattanut
viime vuosina suosiota. Presidentti Xi Jinpingin tultua valtaan
viranomaiset alkoivat suhtautua varauksella tähän ”länsimaiseen juhlaan”.
Amnesty Internationalin Kiina-tutkija Patrick Poon on haastattelussa sanonut, että ”Langfangin viranomaiset saattavat
pyrkiä näyttämään, kuinka valmiita he ovat miellyttämään
keskushallintoa. Se kuitenkin osoittaa myös heidän tietämättömyyttään siitä, mitä joulu todella kristityille tarkoittaa – ei
ostoksia tai juhlia, vaan aikaa tunnustaa uskoaan.”
Lähteet: South China Morning Post, International Christian
Concern
•
•

Isä, siunaa Kiinan kristittyjä, vahvista ja ohjaa heitä.
Kiitos, että viranomaisten kiellotkin voivat herättää kiinnostusta joulun perimmäistä merkitystä kohtaan.

