Lyhyesti ja rukoillen – Etiopia, Algeria, Kolumbia
Etiopia – Enkeleitä Elsalle
Helmikuun VOM-Sisaret -aiheena oli etiopialainen Elsa, joka tekee työtä kristinuskoon
kääntyneiden naisten parissa. Kääntymyksen jälkeen on tavanomaista, että perhe ja suku
kääntää selkänsä näille naisille. Elsa opettaa heitä, vahvistaen heidän uskoaan, mutta
rohkaisee heitä myös käytännön elämässä.
Pyysimme askartelemaan enkeleitä, jotka toimitettaisiin Elsalle ja jotka hän edelleen
jakaisi rohkaisuksi islamista kristinuskoon kääntyneille naisille. Kiitos kaikille, jotka osallistuitte ja askartelitte enkeleitä: saimme huolella ja rakkaudella askarreltua 294 enkeliä!
Erityisen kosketettuja olemme siitä, että enkeleitä oli myös askarreltu lasten kanssa ja erilaisissa ryhmissä, kuten maahanmuuttajanaisten kanssa.
Enkelit matkaavat pian Etiopiaan, ja myöhemmin kerromme, minkälaisen vastaanoton ne siellä saivat.
•
•

Muistakaa rukouksin Elsaa ja sisariamme, joiden parissa hän tekee työtä.
Kiitos siitä, että evankeliumi etenee Etiopiassakin uskollisten eturintaman evankelistojen välityksellä.
Algeria: Al-Qaida vaatii maahan
sharia-lakia

Kolumbia: Pastori vältti
täpärästi murhayrityksen

Algeriassa on viime viikkojen
aikana järjestetty suuria mielenosoituksia vuodesta 1999 hallinneen presidentti Bouteflikan
viidettä kautta vastaan. Maassa oli
määrä järjestää vaalit 18. huhtikuuta. Tämän kuun 11. päivä Bouteflika ilmoitti, että ei hakisi
viidettä kautta, mutta samalla hän lykkäsi vaaleja ”toistaiseksi”.
Vallitsevia levottomuuksia hyödyntäen Algerian al-Qaida on
ryhtynyt esittämään vaatimuksia sharia-lain käyttöönotosta
Algeriassa. Al-Qaidan johtajan Abu Ubaydah Yusuf al-Anabin
pitämässä puheessa hän nimitti algerialaisia ”islamin lapsiksi” ja
sanoi, että presidentti Bouteflika on ”uskollinen juutalaisille ja
kristityille”.
Todellisuudessa Algerian kristityt ovat viime vuosina kohdanneet ankaraa vainoa viranomaisten taholta. Lukuisia seurakuntia
on suljettu vuoden 2017 jälkeen. Viranomaiset väittävät virheellisesti, että seurakunnat eivät ole läpäisseet turvallisuustarkastuksia tai hakeneet virallista rekisteröintiä. Algerialaisia kristittyjä
on myös ollut vankilassa uskonsa tähden.
Terroristijärjestöillä on perinteisesti ollut tapana hyödyntää
poliittista levottomuutta edistääkseen ääri-islamilaista agendaansa, ja kristittyjä käytetään usein syntipukkeina.
Lähteet: International Christian Concern, Barnabas Fund

Pastori Fabian palvelee
Kolumbian ja Venezuelan
välisellä väkivaltaisella
rajaseudulla, jonka läpi
sissit ja puolisotilaalliset
ryhmät usein kulkevat.
Sissit ovat uhanneet tappaa hänet, jos hän ei lopeta
työtään.
Eräänä aamuna vähän aikaa sitten hän oli hiljentymässä kirkossaan. Yleensä hänellä on tapana istua etupenkissä rukoilemassa, mutta tällä kertaa hän tunsi kehotusta polvistua puhujakorokkeelle. Näin hän myös teki, ja
sattui samalla polvistumaan alttarin etuosaan sen viikon
jumalanpalveluksia varten levitetyn banderollin taakse.
Hänen rukoillessaan kaksi aseistautunutta miestä astui
rukoushuoneeseen, ja hän kuuli heidän puhuvan hänen
tappamisestaan. Tunkeutujat etsivät häntä, mutta eivät
huomanneet bannerin taakse polvistunutta pastoria.
Huonoa onneaan kiroten he poistuivat paikalta.
Myöhemmin hän kertoi Marttyyrien Äänen työntekijälle, että hän aikoo jäädä jatkamaan työtään. ”Minun
on jäätävä palvelemaan seurakuntaani. Sitä paitsi olen
vanha ja valmis kuolemaan, jos minun aikani on tullut.”

•

•

•

Rukoile Algerian kristittyjen puolesta, että Jumala suojelisi
heitä näinä epävakaina aikoina.
Algerian nykyinen hallinto otti vallan estääkseen ääri-islamisteja pääsemästä valtaan. Rukoile siis tulevien vaalien
puolesta.

•

Kiitos Jumalalle siitä, että hän varjeli pastori Fabiania.
Rukoile Fabianin ja muiden eturintaman työntekijöiden puolesta Kolumbiassa ja muilla vihamielisillä ja
vaarallisilla seuduilla.

