Lyhyesti ja rukoillen – Nigeria, Turkki, Iran
Syyskuussa Boko Haram murhasi yhden Nigeriassa sieppaamistaan avustustyöntekijöistä ja
ilmoitti, että viranomaisilla olisi kuukausi aikaa myöntyä heidän vaatimuksiinsa, tai myös kaksi
muuta siepattua avustustyöntekijää ja Leah Sharibu murhattaisiin.
Aikaraja tuli täyteen maanantaina 15. lokakuuta. Myöhemmin samana päivänä ryhmä ilmoitti teloittaneensa toisen Punaiselle Ristille työskennelleen kätilön, 25-vuotiaan islaminuskoisen
Hauwa Mohammed Liman. Boko Haramin mukaan molemmat surmatut naiset olivat luopioita,
koska he tekivät töitä Punaiselle Ristille.
Lisäksi he sanoivat, että Leah Sharibu ja UNICEFin työntekijä Alice Loksha Ngaddah jäisivät
heidän ”elinikäisiksi orjikseen”. Alice on kahden lapsen äiti ja myös kristitty. ”Oppiemme mukaan, saamme tehdä heille nyt mitä haluamme”, Boko Haram sanoi.
Vielä muutama päivä ennen toisen siepatun murhaa viranomaiset vakuuttivat, että kiveäkään ei jätetä kääntämättä, kunnes Leah on vapaa.
”Viranomaiset olivat luvanneet vapauttaa heidät, ja katso mitä tapahtui, minulla ei ole enempää sanottavaa. Luovutan
kaiken Jumalalle”, Lean äiti Rebecca sanoi nyyhkyttäen Daily Trustille antamassaan lausunnossa.
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Rukoile, että Jumala suojelisi ja varjelisi Leaa ja Alicea kaikelta pahalta ja rohkaisisi heitä.
Pyydä, että Herra lohduttaisi Lean ja Alicen perheitä.
Rukoile, että Leaa ja Alicea ei unohdettaisi, vaan että kaikki mahdollinen tehtäisiin heidän vapauttamisekseen, ja että he
vapautuisivat pian.

David Byle, USA:n ja Kanadan
kaksoiskansalainen, pidätettiin
normaalin henkilöllisyystarkastuksen yhteydessä Ankaran rautatieasemalla lauantaina 13. lokakuuta
ja hänet vietiin terrorisminvastaisen poliisin asemalle kuulusteltavaksi. Hän vapautui seuraavana
iltapäivänä, mutta hänet määrättiin poistumaan maasta viidentoista vuorokauden kuluessa.
David on palvellut Turkissa kahdeksantoista vuoden ajan ja hänet on yritetty karkottaa evankeliointityönsä vuoksi useita kertoja
aiemminkin. Ensimmäisen kerran hänet pidätettiin vuonna 2007
katuevankelioinnin vuoksi, mutta koska se ei ole laitonta Turkissa,
hänet vapautettiin. Karkotusyrityksiä on ollut sen jälkeen kolme,
viimeksi vuonna 2017, mutta hänen asianajajansa avulla päätökset on saatu kumottua.
Tällä kertaa häntä on neuvottu poistumaan maasta määräyksen
mukaisesti, mutta päätöksestä valitetaan.
Istanbulissa asuvan David Bylen vaimo on saksalainen ja heillä
on viisi lasta. Perhe pyytää rukoilemaan puolestaan, kun he harkitsevat seuraavia askeleitaan.
Lähde: Middle East Concern

Ebrahim Firouzi,
islamista kristinuskoon
kääntynyt uskova, on
vangittuna Rajaei-Shahrin
vankilassa Karajissa.
Hän on kärsinyt jo
pitkään hammassärystä,
mutta häntä ei päästetä lääkäriin. Tilanteen
tunteva lähde kertoo, että särky on levinnyt leukaan ja
kasvoihin, eikä Ebrahim kykene enää edes syömään.
Ebrahim on jo kärsinyt yli puolet tuomiostaan, mutta
häneltä on myös evätty hänelle kuuluva oikeus lomaan
vankilasta. Hänen äitinsä sairastaa syöpää ja on menettänyt näkönsä, eikä pysty vierailemaan poikansa luona
vankilassa. Loman epääminen Ebrahimilta on heikentänyt äidin vointia entisestään.
Ebrahim on ollut vangittuna elokuusta 2013 lähtien.
Hänen tuomionsa päättyi tammikuussa 2015, mutta hänet tuomittiin vielä viideksi vuodeksi vankilaan ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista”.
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Rukoile Davidille viisautta ja johdatusta tietää, miten edetä.
Pyydä, että Jumala lohduttaisi Turkin kristittyjä.
Rukoile, että Turkin viranomaiset lopettaisivat kristillisen
seurakunnan häiritsemisen ja ulkomaalaisten kristittyjen
työntekijöiden karkotukset.
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Rukoile, että Jumalan parantava käsi koskettaisi niin
Ebrahimia kuin hänen äitiään.
Kiitos siitä, että omasta ahdingostaan huolimatta
Ebrahim on toistuvasti puhunut toisten syyttä vangittujen puolesta.
Pyydä Herraa vahvistamaan ja rohkaisemaan Iranissa uskonsa tähden vangittuja.

