Lyhyesti ja rukoillen – Nigeria, Irak, Intia
Nigeria - Terveisiä Dogo Nahawan koulusta
Plateaun osavaltiossa, Dogo Nahawan kylässä tukemastamme koulusta on juuri saapunut ensimmäisen vuosineljänneksen raportti.
Yhteyshenkilömme kertoo, että lapset aloittivat uuden vuoden korkein toivein ja odotuksin sekä mieleltään tyyntyneinä. Viime vuosi oli alueella levoton, ja myös Dogo Nahawaan hyökättiin kesäkuussa. Kaksi ihmistä sai tuolloin surmansa.
Koulu jatkuu entiseen tapaan ja sen näkymät näyttävät hyviltä. Tänä vuonna on päätetty
erityisesti panostaa lukemiseen, kirjoittamiseen ja luetun ymmärtämiseen. Kouluruokailu
on edelleen suuri ilonaihe oppilaille ja heidän vanhemmilleen ja myös opettajille.
Koulun ohessa on toiminut raamattukerho, jota on pyritty jatkamaan, vaikka opinnot pitävät sekä oppilaat että opettajat
kiireisinä. Raamattukerhossa lapsille on opetettu Jumalan rakkaudesta. ”Mutta mikään esimerkki ei pysty paremmin havainnollistamaan sitä lapsille kuin hyväntahtoisuus, jota ihmiset eri puolilta maailmaa osoittavat heitä kohtaan”, kertoo yhteyshenkilömme. Kiitos siis teille kaikille, jotka olette tukeneet Dogo Nahawan koulua rukouksin ja taloudellisesti!
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Kiitos Jumalalle siitä, että Dogo Nahawa on välttynyt suuremmilta iskuilta, vaikka ympärillä on levotonta.
Rukoile, että Herra jatkossakin varjelisi Dogo Nahawan asukkaita.
Pyydä koulun henkilökunnalle viisautta ja voimia opetustyöhön ja Jumalan siunausta koko koulun ylle.
Irak – Kristittyjä varoitettu
iskujen mahdollisuudesta

Intia – Kristityt vetoavat
korkeimpaan oikeuteen

Irakin sisäministeriö on varoittanut, että Isisin kokemien
aluetappioiden ja Uuden-Seelannin moskeijaiskujen jälkeen
on mahdollista, että Isis suunnittelee kostoiskuja kirkkoihin
Bagdadissa.
Erityisesti huolena on Saidat al-Najatin kirkko, jonne militantit hyökkäsivät vuonna 2010. Iskuun syyllistyneet kuuluivat
Isisiä edeltäneeseen ääri-islamilaiseen ryhmään. Hyökkäyksessä kuoli lähes 50 ihmistä. Nyt Irakin sisäministeriö varoittaa, että tämä ja muut kirkot voivat olla vaarassa. Seurakuntia
kehotetaan olemaan valppaina ja paikkaamaan turvallisuussuunnitelmissa mahdollisesti olevia aukkoja.
Lähi-idän seurakunnissa on tavallista korottaa turvatoimia pääsiäisenä ja ramadanina, sillä näiden juhlien aikaan
on usein nähty hyökkäyksiä ja muuta vainoa. Tänä vuonna
pääsiäinen ja ramadan ovat vain päivien päässä toisistaan.
Juhlien läheisyys sekä mahdollinen Isisin aiheuttama uhka
ovat aiheuttaneet huolta monille kristityille.
Lähde: International Christian Concern

Kristityt aktivistit ovat vedonneet Intian korkeimpaan
oikeuteen, jotta se ilmoittaisi
kantansa Rajasthanin osavaltion hovioikeuden päätökseen, jonka he sanovat rajoittavan uskonnonvapautta.
Viime joulukuussa Rajasthanin hovioikeus ilmoitti ohjeistuksesta, joka rajoittaa uskonnon vaihtamista osavaltiossa.
Niiden mukaan henkilön on ilmoitettava osavaltion viranomaisille etukäteen halustaan vaihtaa uskontoaan. Kun
ilmoitus aikeesta on ollut julkisesti nähtävillä viikon, henkilö
saisi vaihtaa uskontonsa.
Kristityt pitävät tätä hyökkäyksenä uskonnonvapautta vastaan. Alliance Defending Freedom -järjestön edustaja A. C.
Michael sanoo: “Ohjeistus loukkaa ihmisten perusoikeuksia
ja Intian perustuslakia. Ohjeet rikkovat uskonnonvapauden
periaatetta, tasa-arvoisuutta lain edessä sekä henkilökohtaista koskemattomuutta, joka on taattu kaikille intialaisille
uskonnosta, kastista, iästä tai sukupuolesta riippumatta.
Lähde: UCAn news
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Rukoile pääsiäistä viettävien kristittyjen turvallisuuden
puolesta, että he saisivat viettää sitä rauhassa seurakuntansa, perheensä ja ystäviensä kanssa.
Rukoile myös kristittyjä vainoavien puolesta – Kristus
on kuollut myös heidän tähtensä, jotta heilläkin olisi tie
elävän Jumalan luo.

•

Rukoile, että korkein oikeus kumoaisi osavaltion ohjeistuksen, sillä sen antamat päätökset voivat toimia
ohjeena myös muille uskonnonvapautta rajoittaville
osavaltioille.
Pyydä, että Herran siunausta ja viisautta uskoaan rohkeasti puolustaville kristityille Intiassa.

