Lyhyesti ja rukoillen – Maailma, Egypti, Sudan
Pääsiäinen maailmalla
Kristittyjen tärkeimmät juhlat ovat myös vaarallisinta aikaa maissa, joissa tapahtuu
hyökkäyksiä kristittyjä vastaan. Kuten aiemmin, tämäkään pääsiäinen ei tee siihen poikkeusta.
Tähän mennessä sekä Irakissa että Pakistanissa on varoitettu mahdollisesti suunnitteilla
olevista terrori-iskuista pääsiäisen aikaan.
Irakissa mahdollinen uhka kohdistuu Bagdadin seurakuntiin, Pakistanissa Lahoreen.
Kirkkojen ja rukoushuoneiden turvatoimia on kiristetty pääsiäistä silmällä pitäen. Pakistanissa eläkkeelle jääneiden sotilaiden järjestöön kuuluvia henkilöitä on lupautunut tulemaan seurakuntien avuksi vartioimaan kirkkoja yhteistyössä paikallisen poliisin ja turvallisuusviranomaisten kanssa.
Rukoile siis, että tänä vuonna kristityt eri maissa saisivat viettää pääsiäistä rauhallisissa merkeissä ja toisten uskovien kanssa.
Lähteet: Release International, International Christian Concern, La Croix International
Egypti – Pääsiäinen ilman
kirkkoa hyökkäyksen jälkeen
Perjantaina 12. huhtikuuta
joukko äärimuslimeja hyökkäsi Khalaf Allah Jaberin
kylässä, Sohagin kuvernoraatissa sijaitsevaan kirkkoon.
Kirkossa oli tuolloin meneillään lasten pyhäkoulu. Suuri rautaportti hidasti hyökkääjiä,
jotka saapuivat paikalle veitsin ja kepein varustautuneina, ja
poliisit saivat hyökkäyksen keskeytettyä.
Kolme kristittyä ehti silti saada vammoja. Kirkkorakennukseen tuli vaurioita ja paikalla olleet lapset ovat traumatisoituneita. Viranomaiset sulkivat kirkon uuden hyökkäyksen
välttämiseksi, joten seurakunnalla ei nyt ole paikkaa, missä
viettää pääsiäistä yhdessä.
Hyökkäystä edeltävänä päivänä kylän pormestari oli takavarikoinut seurakunnalle kuuluvia rakennustarvikkeita ja
yrittänyt sulkea sen. Pormestari oli vihainen siitä, että kirkkoa oltiin remontoimassa, koska se oli käynyt liian pieneksi
1300-päiselle seurakunnalle.
Lähde: International Christian Concern.
Kuva: Bakar_88/Visualhunt
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Rukoile iskussa loukkaantuneiden puolesta, sekä traumatisoituneiden lasten puolesta.
Rukoile, että kristityt voisivat silti viettää pääsiäistä
yhdessä.

Sudan – Uuden ajan edessä?
Sudania itsevaltiaan ottein
30 vuotta hallinnut Omar
al-Bashir joutui viikkoja kestäneiden mielenosoitusten
jälkeen luopumaan vallastaan
torstaina 11. huhtikuuta. Häneltä vallan riistänyt armeija
hajotti samalla myös hallituksen.
Mielenosoitukset ovat silti
jatkuneet, ja nyt niissä vaaditaan siviilihallintoa.
Kysymys kuuluukin: mitä tämä merkitsee kristittyjen
kannalta? Bashir johti Sudania islamilaisena valtiona, jossa
uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet olivat rajoitettuja.
Viime vuosina tuhottiin useita kirkkoja ja lupia uusien rakentamiseksi ei annettu.
”Bashirin vallasta syössyt sotilasjohto koostuu samoista henkilöistä, jotka ovat seisoneet kylki kyljessä hänen
kanssaan viimeiset 30 vuotta. Joten, jos he pysyvät vallassa,
kuinka paljon muutosta voimme odottaa?” kysyy Todd Nettleton Yhdysvaltain Marttyyrien Äänestä.
Lähteet: Marttyyrien Ääni, Mission Network News
•
•
•

Sudanin kristityt pyytävät rukoilemaan:
Että tilanne rauhoittuisi pian ja että tulevat vallanpitäjät
olisivat oikeudenmukaisia.
Että Herra suojelisi seurakuntaansa Sudanissa, ja että
Sudanin uskovat olisivat selkeänä todistuksena maassaan erityisesti nyt.

