
Lyhyesti maailmalta – Nigeria, Iran, Turkki

Nigeriassa avustimme maaliskuussa kristittyjä, joiden kyliin oli hyökätty ja he 
olivat paenneet läheiseen kaupunkiin. Paenneita oli yhteensä noin 6000 ja heille 
tarjottiin ruoka- ja lääkintäapua. Paikallinen kumppanijärjestö on parhaillaan 
uudella vierailulla heidän luonaan. 

Osa paenneista on palannut kotikyliinsä, mutta osa on asettunut sisäisten 
maanpakolaisten pakolaisleireille. Ryhmä kävi ensin leirillä, jolla oli 3000 pako-
laista. Heille vietiin lääkintäapua ja ruokaa, lisäksi heille tarjottiin traumaterapiaa. 

Toisella pakolaisleirillä asuu jopa 34.500 pakolaista, vastasyntyneistä vanhuksiin. 
Pelkästään Keski-Nigerian Benuen ja Nasarawan osavaltioissa on maansisäisiä pakolaisia noin 300.000. Nämä 

alueet ovat Nigerian vilja-aitta, joka elättää tuotannollaan koko maan.
• Paikallisen kumppanin mukaan tilanne vaatii jumalallista väliintuloa, rukoile sen puolesta.
• Isä, kiitos paikallisista uskovista ja järjestöistä, jotka auttavat hyökkäysten uhreja. Varusta heidät työhön, anna 

viisautta ja johdata heitä.

Article 18 -järjestöä edusta-
va Kiaa Aalipour kertoi World 
Watch Monitorille, kuinka 2. 
maaliskuuta turvallisuusvi-
ranomaiset pidättivät kristin-
uskoon kääntyneen henkilön 
tämän kotoa ja pakottivat kans-
saan Karajin kaupungin lähellä 
sijaitsevaan työpajaan, jossa on 

töissä kristinuskoon kääntyneitä. Turvallisuusviranomai-
set alkoivat kuvata kaikkea teeskennellen kuvaavansa 
farsinkieliselle kristilliselle satelliittikanavalle. Sen jälkeen 
he pidättivät 20 iranilaista kristinuskoon kääntynyttä.

Pidätettyjä kuulusteltiin ja heidät vapautettiin, paitsi 
54-vuotias Aziz Majidzadeh, jota hakattiin ja sen jäl-
keen vangittiin. Hänen olinpaikastaan ei sittemmin ollut 
tietoa, kunnes hän äskettäin sai soittaa perheelleen ja 
kertoa, että häntä pidetään Evinin vankilassa Teheranis-
sa. Toistaiseksi häntä ei ole syytetty mistään. 

Hyvänä uutisena Iranista kuuluu se, että viime viikolla 
rukousaiheena ollut Hadi Asgari (kuvassa) on päässyt 
vapaaksi takuita vastaan siihen saakka, että tuomios-
ta tehty valitus käsitellään oikeudessa. Sen oletetaan 
tapahtuvan huhti-toukokuun vaihteessa. Lähde: Middle 
East Concern

• Rukoile, että Herra vahvistaisi Azizia ja hän pääsisi 
pian vapaaksi.

• Pyydä, että Jumala lohduttaisi hänen perhettään.
• Kiitämme siitä, että Hadi on päässyt perheensä luo. 

Turkissa vangittu pastori 
Andrew Brunson oli maa-
nantaina 16. huhtikuuta 
ensimmäistä kertaa oikeuden 
edessä. Oikeudessa oli läsnä 
Yhdysvaltojen edustajia sekä 
runsaasti kansainvälisiä ja 
kansallisia tiedotusvälineitä. 
Myös Andrew’n vaimo Nori-
ne oli paikalla.

62-sivuisessa syytekirjelmässä hänen ”rikoksensa” 
sanotaan olevan ”kristillistäminen” ja hänelle vaa-
ditaan jopa 35 vuoden vankeustuomiota kyseisestä 
”terroriteosta”. 

Oikeudessa kuultiin videon välityksellä todistajia, 
joiden kasvot oli peitetty ja ääni muunnettu. Päivän 
päätteeksi tuomari määräsi hänet lähetettäväksi ta-
kaisin pahamaineiseen ja ylikansoitettuun vankilaan, 
jossa hän oli heti pidätyksensä jälkeen, sen sijaan, että 
hänet olisi lähetetty viimeisimpään vankilaan. 

Seuraava oikeudenkäynti pidetään vasta 7. touko-
kuuta. Se, ja ensimmäiseen vankilaan lähettäminen 
olivat musertava tieto Andrew’lle ja hänen perheel-
leen. Lähde: ACLJ

• Rukoile, että Herra vahvistaisi Andrew’ta ja hänen 
perhettään.

• Rukoile viisautta hänen asianajajalleen.
• Pyydä, että oikeus voittaisi ja oikeus hylkäisi syyt-

teet häntä vastaan.


