
Lyhyesti maailmalta – Pohjois-Korea, Turkki, Iran

Etelä-Korean talviolympialaiset, joihin myös Pohjois-Korea on tällä kertaa lähettä-
nyt urheilijoita, on nostanut Pohjois-Korean uutisotsikoiden kärkeen.

Samaan aikaan, kun olympialaisten avajaisseremonia oli käynnissä Etelä-Korean 
Pyeongchanissa, rajan toisella puolella järjestettiin näyttävä sotilasparaati.

Pohjois-Korean työmme yhteistyökumppanin, Korean Marttyyrien Äänen johtaja, 
tri Eric Foley sanoo ettei riitä, että rukoilemme johtajien vaihtumista tai jännittei-
den purkautumista. Se ei tule lakkauttamaan kristittyjen vainoa maassa. Sen sijaan 
meidän tulisi rukoilla, että Pohjois-Korean johtajien sydämissä tapahtuisi perusteel-
linen muutos. ”Meidän tulisi rukoilla, että ensimmäistä kertaa elämässään kristitty 

voi Pohjois-Koreassa harjoittaa uskoaan ilman seurauksia”, Foley sanoo. (Lähde: Marttyyrien Äänen lähteet)

• Rukoile, että Pohjois-Korean johtajat tulisivat tuntemaan Kristuksen.
• Pyydä, että Jeesus kannattelisi ja vahvistaisi veljiämme ja sisariamme Pohjois-Koreassa, jotta he voisivat luottaa  
Häneen ja tulevaisuuteen, jolloin Hänen nimensä on ylistetty Korean niemimaalla.

Turkissa lokakuusta 2016 
saakka pidätettynä ollut ame-
rikkalainen pastori Andrew 
Brunson tarvitsee edelleen 
rukouksiamme. 

Helmikuun 6. päivä hänet 
yhdistettiin videon välityk-
sellä vastaamaan syyttäjän 
kysymyksiin, joka pysyy yhä 
väitteessään, että Andrew on 

sekaantunut vakoiluun ja pyrki vallankumoukseen.
Kuulustelun jälkeen Andrew’lla oli tapaaminen Yhdys-

valtain konsulaatin edustajan kanssa, ja hän onnistui 
kirjoittamaan vaimolleen Norinelle viestin: ”Olen melko 
sirpaleina… Olen hyvin lannistunut. Rukoile puolestani.”

Andrew ja Norine pidätettiin alun perin 7.10.2016. 
Heille sanottiin, että heidät karkotettaisiin ”uhkana 
kansalliselle turvallisuudelle”. Norine vapautettiin myö-
hemmin, mutta Andrew yritetään liittää Yhdysvalloissa 
asuvaan Fetullah Guleniin, jota syytetään Turkin heinä-
kuun 2016 vallankaappausyrityksestä. (Lähteet: Middle 
East Concern, Norine Brunson)

Norine pyytää rukoilemaan: 
• Että Herra antaisi Andrew’n tuntea läsnäolonsa.
• Että valheet, ja niiden takana olevat henkilöt, tulisivat 
julki Jeesuksen nimessä.
• Että he koko perheenä voisivat nähdä tilanteen Juma-
lan näkökulmasta ja säilyä vahvoina uskossaan.

Iranissa 10 vuoden van-
keuteen tuomittu kristin-
uskoon kääntynyt uskova 
on siirretty vankilaan. 
Naser Navard-Goltapeh 
tulee kärsimään tuo-
mionsa Evinin vankilassa 
Teheranissa.

Hän ja kolme azerbai-
dzhanilaista kristittyä saivat viime toukokuussa Iranin 
vallankumoustuomioistuimessa kymmenen vuoden 
tuomiot. Heidät pidätettiin kesäkuussa 2016, kun he 
olivat yhdessä koolla. Naser valitti tuomiosta, mutta 
se pidettiin viime marraskuisessa oikeudenkäynnissä 
voimassa. 

Hänet tuomittiin tiedusteluviranomaisten valmista-
man raportin pohjalta, jossa annetaan runsaasti todis-
teita sen puolesta, että hän olisi pyrkinyt heikentämään 
kansallista turvallisuutta perustamalla ”laittoman koti-
seurakuntien verkoston”. Naserin asianajajan ei annettu 
nähdä kyseistä raporttia. (Lähde: Mohabat News)

• Rukoile, että Naser pysyisi henkisesti, hengellisesti ja 
myös fyysisesti vahvana vankilassa.
• Pahamaineisessa Evinin vankilassa on useita uskonsa 
vuoksi vangittuja kristittyjä. Pyydä, että he voisivat olla 
yhteydessä toisiinsa ja vahvistua uskostaan.
• Rukoile sekä Iranin kansan että sen johtajien puolesta.
voisi tuntea Jumalan läsnäolon.


