
Kolumbiassa tukemamme kylä liekkien uhkaamana

Kolumbiassa tukemamme kristittyjen paez-intiaanien yhteisö lähetti rukouspyynnön. 
Heidän kylänsä lähettyvillä oli alkanut maastopalo, joka uhkasi tuhota koko kylän ja heidän 
viljelyksensä. Tuli eteni kahdessa linjassa. Tällä hetkellä näyttää, että lähinnä kylää riehuva 
tulipalo on saatu taltutettua ja he taistelevat toisenkin linjan sammuttamiseksi. 

Tutustuimme tähän yli 400-henkiseen paez-intiaanien ryhmään kuusi vuotta sitten. Heidät 
oli ajettu pois kylästään uskonsa vuoksi. He asuivat tuolloin vuoren rinteellä jätemuovista 

kyhätyissä hökkeleissä. Sateen sattuessa mökkien maalattiat muuttuivat virtaavaksi mutavelliksi. 
Seuraavana vuonna pystyimme hankkimaan uskoville maapalan, jossa he voisivat asua ja viljellä maata. Uusi kylä nousi 

pikavauhtia. Sen lisäksi että se on tarjonnut heille kodin, Jumala on palkinnut heidän ahkeruutensa niin, että kylän asukkaat, 
sen koulu ja maanviljelystä saatava sato ovat siunauksena koko lähiseudulle. 

”Kiitos Herra kaikista siunauksista, joita olet tälle yhteisölle antanut. Kiitos varjeluksesta, ettei tuli päässyt tuhoamaan 
kylää ja viljelyksiä. Anna tämän kylän olla niin aineellisena kuin hengellisenä siunauksena ja johdatuksena pelastukseen 

myös heille, jotka eivät Sinua vielä tunne.”

Burkina Faso – Yli 20 kristittyä murhattu

Terroristit hyökkäsivät sunnuntaina 16. helmikuuta kirkkoon, jossa oli käynnissä 
jumalanpalvelus, ja surmasivat kymmenen kristittyä, pastorin heidän joukossaan.

Burkina Fason pohjoisosassa, Pansin kylässä tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen kuolonuhrien 
määrä nousi 24:ään, kun terroristit murhasivat vielä myöhemmin 14 ihmistä, heidän 
joukossaan heidän aiemmin sieppaamansa pastori.

Useat kristityt loukkaantuivat ja joitakin siepattiin. Siepattujen joukossa on myös lapsia.
Tämän vuoden alun jälkeen ainakin 57 kristittyä on tapettu tuolla alueella. 
Lähde: Barnabas Fund 

”Herra ole surevien lohtuna, anna siepatuille yli ymmärryksen käyvä rauha ja ilo ja anna heille voimaa kestää niissä 
olosuhteissa, joissa he ovat. Paranna rakkaudellasi haavat, joita nämä hyökkäykset aiheuttavat niin ruumiillisesti kuin 

henkisesti. Vahvista kristittyjen uskoa ja keskinäistä yhteyttä ja auta, että heidän kauttaan myös nämä terroristit löytäisivät 
Elämän tielle, sillä Sinä itse käsket meitä siunaamaan eikä kiroamaan vainoojiamme.”

Lyhyesti ja rukoillen – Kolumbia, Burkina Faso, Iran

Iranilaiselle kristitylle kolme vuotta vankeutta

Ismaeil Maghrebinejad, 65-vuotias kristinuskoon kääntynyt, on tuomittu kolmeksi vuodeksi 
vankilaan ”islamin pyhien oppien loukkaamisesta”. Tuomio tuli siitä, että Ismaeil oli välittänyt 
eteenpäin puhelimeensa saamansa viestin, jossa irvailtiin Iranin johtavalle papistolle. 

Ismaeil pidätettiin kotoaan tammikuussa 2019. Hän joutuu vielä vastaamaan kahteen 
muuhun syytteeseen: ”islamilaisen hallinnon vastainen propaganda” sekä ”hallinnolliselle 
vihamielisen ryhmän jäsenyys”. Neljäs syyte uskosta luopumisesta, josta hän olisi voinut saada 

kuolemantuomion, hylättiin.
Mansour Borji Article 18 -järjestöstä pitää tuomiota ”kohtuuttomana reaktiona jostain niin tavanomaisesta”. 
”Muut syytteet joihin Ismaeil joutuu vastaamaan, sekä sittemmin kumottu syyte uskosta luopumisesta, liittyvät kaikki 

hänen kristinuskoon kääntymiseensä. Se voi selittää miksi hänet tuomittiin sellaisesta, mitä suurin osa tavallisista iranilaisista 
tekee päivittäin”, Borji selittää. Ismaeilin puolustus oli huomauttanut, että Ismaeil ei ollut itse keksinyt kyseistä vitsiä.

Ismaeil kääntyi kristinuskoon lähes 40 vuotta sitten ja viranomaiset ovat häirinneet häntä siitä lähtien. Hänet on myös 
yritetty tappaa. Lähde: Article 18

”Kiitos Herra, että Sinä olet vahvistanut Ismaeilia jo 40 vuoden ajan. Ole edelleen hänen voimansa, anna hänen tuntea 
rakkautesi ja läsnäolosi ja anna hänelle tarvittavaa viisautta tulevaan vankeusaikaan. Auta, että hänen vankeutensa olisi 

siunaukseksi ja pelastukseksi sekä viranomaisille että muille vangeille.” 


