Lyhyesti ja rukoillen – Pakistan, Burnina Faso, Turkki
Pakistan – Asia Bibin asianajaja uuden taistelun edessä
Asia Bibin tapausta menestyksekkäästi ajanut Saiful Malook on päättänyt ryhtyä
edustamaan kristittyä pariskuntaa, joka on tuomittu kuolemaan jumalanpilkasta. ”He
eivät saaneet reilua oikeudenkäyntiä. He ovat viattomia”, Malook sanoo. Tuomiosta
on valitettu Lahoren hovioikeuteen ja se on määrä käsitellä 25. kesäkuuta.
Vyötäröstä alaspäin halvaantunut Shafqat Emmanuel ja hänen vaimonsa Shagufta
Kausar pidätettiin vuonna 2013 ja tuomittiin kuolemaan jumalanpilkasta. Heidän
syytetään lähettäneen profeetta Muhammedia herjaavia tekstiviestejä.
Heidät tuomittiin, vaikka todisteena käytetty sim-kortti oli väärennetty. Syytteet nosti Mohammed Hussain, moskeijan
rukousten johtaja Gojrasta, joka väitti pariskunnan lähettäneet islamia herjaavia viestejä hänelle ja toisille muslimeille.
Pariskunta on vakuuttanut syyttömyyttään. He kertovat olevansa kouluja käymättömiä: he eivät osaa kunnolla kirjoittaa
edes urdua, saati sitten englantia, jolla kielellä viestit oli lähetetty. He eivät ole nähneet toisiaan vuoden 2014 jälkeen, sillä
heitä pidetään eri vankiloissa, 250 kilometrin päässä toisistaan. Shagufta on samassa sellissä, jossa Asia Bibi oli Multanin
vankilassa, Shafqatia pidetään Faisalabadissa sijaitsevassa vankilassa. Heillä on neljä lasta, joista sukulaiset nyt huolehtivat.
Lähteet: UCAnews, Church in Chains
Herra, Sinä autoit Asia Bibin vapauteen. Sytytä sama rukousrintama taistelemaan tämän syyttömän pariskunnan puolesta,
jotta Sinun ihmeitä tekevä voimasi saisi vaikuttaa myös heidän vapautumisensa kohdalla. Rukoillaan heille uskon kestävyyttä
ja Herran väkevää läsnäoloa vankilaan ja oikeudenkäyntiin. Suokoon Herra tämän tilanteen, ja kaikkien uskonsa tähden
vangittujen olla todistukseksi Jeesuksesta Kristuksesta ja koitua mahdollisimman monen vankilassa olevan pelastukseksi.
Burkina Faso – Jälleen
hyökkäyksiä, kristityt pakenevat
Kristityt pakenevat Burkina Fason pohjoisosista, kun
jälleen kahdessa hyökkäyksessä surmattiin ainakin 29
kristittyä. Sunnuntaina 9.
kesäkuuta Arbindan kaupungissa tapettiin 19 kristittyä, ja
seuraavana päivänä läheisessä Nametengan provinssissa
kymmenen. Hyökkääjiä kerrotaan olleen kymmeniä.
”Arbindassa ei ole enää kristittyjä”, paikallinen lähde
kertoo, sillä henkiin jääneet pakenivat kaupungista. ”Siitä
on todisteet, että he etsivät kristittyjä. Kristittyjä piilottelevat perheet surmataan myös. Viimeisen puolen vuoden
sisällä Arbindassa on surmattu ainakin sata ihmistä.”
Viimeisimpien iskujen myötä Burkina Fasossa on tapahtunut kuusi iskua kuuden viikon aikana. Neljässä aiemmassa iskussa surmattiin 20 ihmistä.
”Tiedän, että rukoilette maiden puolesta, joissa on vaikeaa, kuten Burkina Fasossa. Jatkattehan rukouksianne”,
paikallinen pastori pyytää. Lähde: Barnabas Fund

Turkki – Armenialaiskristityt
vihan kohteena
Istanbulin Samatyan kaupunginosassa asuvien armenialaiskristittyjen ovia töhrittiin viime viikolla.
Oviin piirrettiin Daavidin tähti
ja kirjoitettiin uhkauksia. Tämä
tapahtui noin viikko sen jälkeen,
kun armenialaisnainen joutui samassa kaupunginosassa puukkohyökkäyksen uhriksi. Hänen kotioveensa oli sitä ennen kirjoitettu: ”tämä on vasta alkua”.
Armenialaiset ovat enimmäkseen kristitty etninen ryhmä. Heidät tuhottiin lähes kokonaan Turkista vuoden 1915 kansanmurhassa, jonka Turkki edelleen kiistää tapahtuneen. Viranomaiset
ovat myös sekaantuneet armenialaiskirkon hallintoon.
Armenialaiskristittyjen ovien töhriminen ja kirkkojen vandalisointi on yleistä, ja sen takana ovat nationalistiset turkkilaiset.
On myös tavanomaista, että islamistit rinnastavat kristityt Israeliin ja käyttävät sitä todisteena siitä, että kristityt ovat ulkomainen vihollinen. Lähde: International Christian Concern

Kiitos Herra, ettet anna näiden vihapuheiden ja kirjoitusten
pelästyttää kristittyjä, vaan auta heitä rohkeasti ja ylpeydellä
Herra, lohduta surevia omaisia, vahvista omiasi ja auta
tunnustaa uskoaan. Rukoillaan, että heidän rohkeutensa ja
heidät turvaan. Rukoillaan, että uskon kestävyys ja anesimerkkinsä vaikuttaisi myös viranomaisiin ja kristittyjen tilanne
teeksiantamuksen ja rakkauden henki saa vaikuttaa myös
helpottaisi Turkissa.
vainoajissa ja johtaa heidät kääntymykseen.

