Lyhyesti maailmalta – Irak, Turkki, Algeria

Irakissa olemme avustaneet Mosulista Nahlan laaksoon Isisiä paenneita kristittyjä.
Vaikka Isis on nyt kukistettu, on Pohjois-Irakin tilanne edelleen epävakaa. Syksyllä
2017 kurdit järjestivät kansanäänestyksen itsenäisyydestä, jota Irakin hallitus piti
perustuslain vastaisena. Itsenäisyyskamppailu on kärjistänyt tilannetta pohjoisten
kurdialueiden rajoilla. Kristittyjen paluu entiseen kotikaupunkiinsa on myös epävarmaa, sillä Mosul on Isisin jäljiltä raunioina.
Pohjois-Irakin poliittinen epävakaus on viivästyttänyt myös projektisuunnitelmiamme Nahlan laaksossa. Olemme pystyneet kuitenkin lähettämään ruoka-apua Nahlan
laakson perheille, jota ilman perheiden on erittäin vaikea tulla toimeen kylmän talvikauden ajan. He lähettävät kiitoksensa psalmin 37 sanoin: ”Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa
ja noudata totuutta; silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa.” PS. 37:3-4.
Rukoillaan Nahlan kristittyjen puolesta:
• Herra, rukoilemme Nahlan kristittyjen ja yhteistyökumppaniemme turvallisuuden puolesta.
• Rukoilemme rauhaa ja vakaita oloja Pohjois-Irakiin.
• Anna viisautta, miten viedä eteenpäin Nahlan laaksoon suunniteltuja projekteja.
Turkissa on 13.3. nostettu syytteet 17 kuukautta
vangittuna ollutta amerikkalaista pastori Andrew
Brunsonia vastaan. Niiden
mukaan Andrew on jäsen
ja johtava tekijä Fetullah Guleniin liittyvässä
terroristijärjestössä, jota syytetään vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä. Hänelle vaaditaan elinkautista
vankeustuomiota.
Syytteet julistettiin vain muutama päivä sen jälkeen,
kun Andrew’n tytär Jacqueline puhui YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouksessa ja pyysi sitä tekemään kaikkensa, jotta hänen isänsä vapautettaisiin.
Jacqueline kertoo saaneensa juuri isältään viestin, jossa hän kirjoittaa: ”Tulkoon selväksi, etten ole vankilassa
tehtyäni jotain väärää, vaan siksi, että olen kristitty
pastori. Kaipaan epätoivoisesti vaimoani ja lapsiani. Silti
on kunnia kärsiä Jeesuksen Kristuksen tähden, kuten
monet minua ennen ovat tehneet. Syvimmät kiitokseni
kaikille heille, jotka ovat seisoneet vierelläni ja rukoilleet puolestani.” Lähteet: Middle East Concern, ACLJ

Ainakin kolme kristillistä seurakuntaa
on suljettu viimeisen
kahden viikon aikana. Toistaiseksi on
epäselvää, mikä yllättävien sulkemisten
taustalla on. Selvää
on kuitenkin se, että Algerian kristittyjen ahdinko on
kasvanut viimeisten kuukausien aikana.
Christian Aid Missionin David Bogosian sanoo Algerian kristittyjen olevan tämän johdosta hermostuneita.
Mitään tarkkaa syytä ei näytä olevan, joten hän arvelee,
että syynä voi olla pelkästään aiheuttaa pelkoa. Kristinusko on vahvassa kasvussa Algeriassa, jonka pääuskonto on islam.
Lisäksi hän huomauttaa, että muslimimaailman
toiseksi suurimman moskeijan on määrä avautua pian
Algeriassa. Moskeija on saanut paljon ulkopuolista rahoitusta ja se tuo Algerialle arvostusta, jota maa hakee.
Algeriassa on noin 45 avoimesti kokoontuvaa seurakuntaa, mutta suurin osa kristityistä kokoontuu kotiseurakunnissa. Lähde: Mission Network News
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Rukoile, että oikeudenkäynti Andrew’ta vastaan on
oikeudenmukainen.
Isä, rohkaise ja vahvista Andrew’ta ja hänen koko
perhettään.

•

Rukoile Algerian uskoville kestäväisyyttä vaikeuksien
edessä.
Rukoile Algerian johtajien puolesta, että hekin tulisivat tuntemaan Kristuksen.

