
Lyhyesti ja rukoillen – Nigeria, Turkki, Iran

Nigeriassa Plateaun osavaltiossa, Dogo Nahawan kylässä tukemastamme kristil-
lisestä koulusta on saapunut ensimmäisen vuosineljänneksen raportti. Koulussa 
kaikki sujuu edelleen hienosti ja se niittää kiitosta alueellaan. Viimeisin lisäys, 
Marttyyrien Äänen varoilla rakennetut saniteettitilat ovat koko alueen kouluissa 
ensimmäiset. 

Äskettäin koulu osallistui muutaman oppilaan edustuksella ensimmäistä ker-
taa osavaltion julkisten koulujen väliseen kilpailuun, josta parhaat voivat saada 
stipendin jatko-opintoihin. Yksi heistä oli kuudetta luokkaa käyvä Mandiang Bot. 

”Eräänä päivänä opettajamme Musa-setä sanoi, että paikallishallinto järjestää kokeen ja meidän pitää opiskella 
siihen kovasti. Koe oli vaikea, mutta tein parhaani. Olin hyvin iloinen, kun minulle kerrottiin, että osavaltion halli-
tus maksaisi yläasteen opintoni. Isänikin on hyvin iloinen näistä uutisista ja odotan innolla opintojen alkua. Haluan 
kiittää Musa-setää hyvästä opetuksesta ja teitä, että annatte meille joka päivä kouluaterian ja myös saniteettitilat.”

• Kiitos siitä ilosta ja tulevaisuuden toivosta, mitä Dogo Nahawan koulu on tuonut ympärilleen.
• Kiitos opettajien omistautumisesta työlleen, anna heille voimia työhön ja siunaa heitä.

Haddad kääntyi islamista 
kristinuskoon sen jälkeen, 
kun vanhempi nainen 
rukoili hänen puolestaan 
bussipysäkillä. Hän alkoi 
etsiä totuutta sen jälkeen, 
kun nainen rukoili yksinker-
taisesti, että Jumala johdat-
taisi hänet pelastukseen. 

Haddad oli jo aiemmin 
luopunut ääri-islamilaisesta ajattelutavasta ja terroris-
mi oli lakannut kiehtomasta häntä sen jälkeen, kun hän 
oli katsonut arabikristillistä Al Hayat -televisiokanavaa. 
Myöhemmin, päätettyään seurata Jeesusta, hän alkoi 
käydä seurakunnassa perheensä ja ystäviensä tietä-
mättä. 

Viime vuonna hänen äitinsä kuitenkin löysi kristilli-
siä kirjoja ja Raamatun poikansa huoneesta ja tajusi, 
että hän oli kääntynyt kristinuskoon. Haddadin perhe 
hakkasi hänet niin pahoin, että häneltä murtui jalka ja 
hän sai vammoja päähänsä ja olkapäihinsä. Vammoista 
toivuttuaan Haddad pakeni maasta päätyen Turkkiin.

• Rukoile, että Haddad voisi kasvaa uskossa ja kertoa 
perheelleen uskostaan.

• Pyydä, että Haddadin ja hänen perheensä välille 
syntyisi sovinto.

Sevada Aghaser on 
kuoronjohtaja Teheranin 
armenialaisortodoksisessa 
kirkossa. Hänet tuomittiin 
viime heinäkuussa viideksi 
vuodeksi vankilaan ”kansal-
lisen turvallisuuden vastai-
sista teoista” sekä evankeli-
oinnista. 

Hänet on nyt päästetty 
lyhyeksi ajaksi lomalle Evinin vankilasta. Syytä vankilo-
malle ei tiedetä.

Samoin vapaaksi on päässyt maaliskuussa pidätetty 
islamista kristinuskoon kääntynyt Aziz Majidzadeh. 

Hänen oikeudenkäyntinsä on vasta tulossa. Hänet pi-
dätettiin maaliskuun alussa Karajissa työpajaan tehdyn 
ratsian yhteydessä, jolloin pidätettiin noin 20 iranilaista 
kristinuskoon kääntynyttä. Muut vapautettiin kuuluste-
lujen jälkeen, mutta Azizia pahoinpideltiin eikä vapau-
tettu. Lähde: Article 18

• Kiitos Isä, että Sevada ja Aziz ovat päässeet vapaik-
si, vaikka edes hetkeksi. Vahvista heitä ja heidän 
perheitään tänä yhteisenä aikana, valmista heidät 
mahdolliseen erossa oloon.

• Siunaa kaikkia Iranissa uskonsa tähden vangittuja.


