Licht in de duisternis
Eén van de schooltjes die jullie steunen is de Waheedabad Christian School. In het dorpje waar deze
school staat woont ook dominee Waheed Munassi. Ook als is het niet makkelijk om christen te zijn in
Pakistan, toch gelooft hij dat God hem heeft geroepen om dominee te zijn. Hij vertelt jullie graag meer
over Pakistan:

Christen zijn op een Islamitische school
Er is voor de kinderen hier bijna geen christelijke middelbare school te vinden. Dus zodra kinderen van
de christelijke basisschool op de Islamitische middelbare school komen, krijgen ze allemaal
beschuldigende vragen. De Islamitische kinderen zeggen dat ze de Bijbel hebben veranderd, dat
Jezus niet de Zoon van God is en nooit aan het kruis is gestorven. Meestal houden de kinderen dan
maar hun mond en zeggen ze niets. Maar de paar kinderen die toch iets durven te zeggen, komen
daardoor in de problemen.

Licht in de duisternis
Het klopt dat de kerk in Pakistan wordt verdrukt en het moeilijk heeft, maar juist daardoor weten we
hoe belangrijk het is om ons licht te laten schijnen in de duisternis om ons heen. Deze
omstandigheden heb ik geaccepteerd. Ik probeer de kerkmensen te helpen groeien in hun geloof en
leer hen om ook aan de niet-gelovige mensen te vertellen dat ze God nodig hebben!

Boodschap aan de kinderen
Tegen jullie, kinderen in Nederland, wil ik graag zeggen dat je blij moet zijn met de vrijheid die je hebt!
En dat je moet leven in ontzag voor God. Wees dankbaar voor alles wat je hebt, ook dat je overal in
Nederland als christen kan leven.

Gebed
Willen jullie alsjeblieft bidden voor Pakistan, waar het terrorisme en de religieuze haat maar blijft
doorgaan om het land stuk te maken. Willen jullie bidden dat er christenen mogen zijn die opstaan om
de mensen te bereiken die nog steeds in de duisternis leven?

Willen jullie daarnaast ook bidden voor de Waheedabad Christian School? De school zit nu in een
gebouw dat eigenlijk geen goed gebouw is. Het is van modder gemaakt en nu zo oud dat de muren
scheuren en er steeds veel stof is. Er is nu een stuk land beschikbaar dat groot genoeg is om een
nieuwe school op te bouwen. Willen jullie meebidden dat het gaat lukken om een nieuwe school te
bouwen, voordat er ongelukken gebeuren?

