
Lyhyesti maailmalta – Nahla (Irak), Suomi, Kolumbia

Yhdysvaltalainen 
pastori Andrew 
Brunson tulee lau-
antaina 7. lokakuuta 
viettäneeksi vuoden 
vankilassa Turkissa. 
Ennen pidätystä hän 
toimi izmiriläisen 
seurakunnan pasto-
rina ja on perheineen 

asunut Turkissa 23 vuotta. Elokuussa häntä vastaan 
esitettiin uusia syytteitä, mm. vallankumousyrityk-
sestä ja hänelle vaaditaan neljää perättäistä elin-
kautista. Jo aiemmin on ollut epäilyjä, että hänet 
pidätettiin kansallisuutensa vuoksi, sillä Turkin 
presidentti syyttää Yhdysvalloissa asuvaa turkki-
laista Fetullah Gulenia viime heinäkuisesta vallan-
kaappausyrityksestä ja vaatii häntä palautettavaksi 
Turkkiin. Nyt Erdogan on sanonut julkisesti 28. 
syyskuuta, että Andrew voitaisiin vaihtaa Guleniin. 
(Lähde: Middle East Concern) 
Rukoillaan:
• Että Andrew ja hänen perheensä tuntisivat Juma-
lan läsnäolon tänä vaikeana aikana.
• Viisautta hänen vapautumisestaan neuvotteleville.
• Että Andrew vapautuisi pian ja pääsisi perheensä 
pariin.

Iranissa 10 vuodeksi vankilaan tuomituilla kristin-
uskoon kääntyneillä Yousef Nadarkhanilla, Moham-
madreza Omidilla, Yasser Mossayebzadehilla sekä 
Saheb Fadaiella on tänään keskiviikkona 4. loka-
kuuta vetoomusoikeudenkäynti heidän valitettuaan 
tuomiostaan. Heidät tuomittiin kesäkuussa kotiseu-
rakunnan toimintaan osallistumisesta ja ”siionisti-
sen kristinuskon” levittämisestä. Asiaa käsittelevä 
tuomari on tunnettu siitä, että hän antaa kristityille 
ankaria tuomioita. (Lähde: Middle East Concern)
Rukoillaan:
• Että valitus menee läpi ja nelikko vapautetaan.
• Että vallankumoustuomioistuimen tuomarit lak-
kaisivat vainoamasta kristinuskoon kääntyneitä.
• Että Jumala antaisi Iranin uskoville rauhan ja roh-
keutta vainojen kohdatessa.

Ylläpidämme Keniassa turvataloa, jossa asuu islamista kristinus-
koon kääntyneitä naisia. Olemme juuri saaneet yhteyshenkilöl-
tämme viestiä, että viime sunnuntaina kaksi talossa asuvaa naista 
kastettiin hänen kodissaan! Muutoinkin talossa on kaikki hyvin. 
Tilanne Keniassa on kuitenkin kireä, sillä elokuiset vaalit todet-
tiin mitättömiksi väärinkäytösten vuoksi ja uudet vaalit on määrä 
pitää 26. lokakuuta. Kiristyneen tilanteen vuoksi pankeissa on 
vain vähän käteistä ja tämä aiheuttaa työllemme ongelmia. Olem-
me juuri lähettäneet vuokran ja muut talon ja asukkaiden ylläpi-
toon tarvittavat varat, mutta yhteyshenkilöllämme on vaikeuksia 
saada niitä nostettua.

Rukoillaan:
• Että kodin asukkaat kasvaisivat ja vahvistuisivat uskossaan.
• Kodin turvallisuuden puolesta.
• Että vaaliin liittyvät levottomuudet lakkaisivat. 


