Lyhyesti maailmalta – Nigeria, Kirgisia, Iran
Nigeriassa Dogo
Nahawan kouluprojektissamme
vietettiin vuoden
päättyessä koulun
ja koko yhteisön
ensimmäistä
joulujuhlaa ja samalla lukuvuoden
päättäjäisiä. Kaksi oppilasta lähettää terveisensä:
”Isäni on maanviljelijä ja meitä on seitsemän lasta.
Toivon voivani jatkaa yläkouluun ja yliopistoon valmistuakseni lääkäriksi. Arvostan kaikkea teiltä saamaani
tukea alakoulun aikana: annoitte minulle kirjoja, koulupuvun, kirjoitusvälineitä ja tarjositte aterian koulussa
joka päivä maanantaista perjantaihin. Kaikkivaltias
Jumala siunatkoon teitä”, lausuu John Yakubu.
Myös Gwom Dinatu Solomon (kuvassa keskellä) lähettää terveisiä: ”Isäni on edesmennyt, hän oli maanviljelijä. Meitä on viisi lasta, äiti huolehtii meistä enoni
tuella. Toivon voivani jatkaa yläkouluun ja siitä korkeammalle. Kiitän huolenpidostanne alakouluni aikana.
Olen 15-vuotias.”
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Isä, että olet siunannut kouluprojektia, sen
kautta oppilaita, opettajia ja koko yhteisöä.
• Auta, että opintonsa päättäville löytyisi keino jatkaa
kouluttautumista.
• Kiitos, että rauha on saanut jatkua Dogo Nahawassa.

Kirgisiassa äärimuslimit
valelivat 3. tammikuuta
vastaisena yönä maan
itäosassa Kaji-Sayn kylässä
baptistikirkon bensalla ja
heittivät sen jälkeen sisälle
polttopulloja . Tuli levisi
nopeasti ja tuhosi kirkon
sisäosat pahoin: penkit
ja alttariliinakin paloivat,
mutta seurakuntalaisten
suureksi ihmeeksi alttarilla ollut Raamattu säilyi lähes
vahingoittumattomana.
Paikalliset uskovat pitävät sitä ihmeenä ja merkkinä
Jumalalta, että heidän tulee pysyä vahvoina uskossaan:
”Vastaava tapahtui kerran Neuvostoliiton aikana, kun
kommunistit sytyttivät helluntaiseurakunnan tuleen.
Raamattu ja rakennus säilyivät. Ei ole epäilystä, etteikö
myös Kirgisian seurakunta säilyisi – ja jatkaisi evankelioimista.” Kirgisian seurakunnat ovat kohdanneet
alati kasvavaa vastustusta, mutta tällaisia iskuja ei ole
tapahtunut useaan vuoteen. Kirgisiassa uskovat kohtaavat painostusta sekä äärimuslimien että viranomaisten taholta. Lähde: Release International
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos, että olet uskollinen omillesi tänäkin päivänä.
• Suojele kristittyjä, kun he jatkavat evankeliumin kertomista uhkauksista ja vaaroista huolimatta.
• Kosketa tuhotyön tehneitä, johda heidät katumaan
tekoaan ja kääntymään Sinun puoleesi.

Iranissa Eskander Rezaei ja Soroush Saraei, samaan kotiseurakuntaan kuuluvat islamista kääntyneet, on tuomittu
28.12.2017 kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. He saivat seitsemän vuoden tuomiot ”kansallisen turvallisuuden
vastaisista teoista” ja vuoden evankelioinnista ja kotiseurakunnan johtamisesta. Soroushia syytettiin myös ”väärennöksestä”, koska hän oli kotiseurakuntansa johtajan ominaisuudessa myöntänyt opiskelijoille todistuksia kristillisestä uskosta, jolla he vapautuisivat islamin oppitunneilta. Heidät pidätettiin heinäkuussa 2017 Shirazin kaupungissa. Kumpikin on jo aiemmin kärsinyt kolmen vuoden vankeustuomiot
vuodesta 2012 vuoteen 2015. Lähde: Middle East Concern
Iranin uskovat pyytävät rukoilemaan:
• Että Jumala vahvistaisi ja rohkaisisi heitä sekä heidän perheitään.
• Että valitus tuomiosta menisi läpi ja miehet vapautettaisiin.
• Että Iranin kristittyjen vainoajat tulisivat tuntemaan Jeesuksen ja ryhtyisivät seuraamaan Häntä.

