
Irak – Nahlassa kaikki hyvin

Maanantaina saimme Nahlan työalueeltamme esirukouspyynnön alueella tapahtuneiden 
pommitusten vuoksi.

Olemme olleet yhteydessä Nahlaan ja sieltä kerrotaan, että Jumala varjeli Nahlan asuk-
kaat henkilövahingoilta. Kiitos rukouksistanne! Kyseessä oli Turkin ilmavoimien laukaisemat 
ohjukset, jotka ammuttiin laaksoa ympäröiville vuorille. Myöskään rakennukset eivät vahin-
goittuneet, mutta yksi lehmä kuoli pommituksessa. 

Nahlassa on jälleen rauhallista ja leipomon rakentaminen edistyy hyvää vauhtia: sen 
arvellaan valmistuvan kahden viikon kuluessa.

Kiitos Herra, että Sinä varjelit omiasi ja työtämme Nahlassa. Kiitos, että rakennushanke on edistynyt suunnitellusti. Anna 
siunauksesi ja varjeluksesi, jotta leipomo saadaan suunnitellusti käyttöön. Suo armossasi leipomon toimia sekä hengellisenä 

että maallisena siunauksena ja todistuksena Sinun hyvyydestäsi ja rakkaudestasi kaikille Nahlan alueen asukkaille.

Algeria – Seurakuntia suljettu jälleen

Syyskuun lopulla, 24. päivä, Boghnin poliisijohtaja ilmoitti, että Boghnissa oleva rukous-
huone oli sinetöity Tizi Ouzoun kuvernöörin antaman määräyksen johdosta.

Boghni sijaitsee 35 kilometriä Tizi Ouzousta etelään. Rukoushuone palveli kahta seura-
kuntaa, jotka molemmat ovat kuuluneet Algerian virallisesti tunnustettuun protestanttisten 
seurakuntien kattojärjestö EPA:aan noin kymmenen vuoden ajan. Yhteensä rukoushuone 
palveli noin 380 uskovan kokoontumispaikkana. 

Seuraavana päivänä viranomaiset ilmoittivat, että Tigzirtissä, myös Tizi Ouzoun provinssis-
sa, sijaitseva rukoushuone suljettaisiin. Santarmit sinetöivät sen seuraavana päivänä (kuvassa). Tilat olivat toimineet vuodes-
ta 2013 lähtien raamattukouluna ja seurakunnan kokoontumispaikkana vuodesta 2015 alkaen, palvellen noin 70 uskovaa.

Algerian viranomaiset ovat marraskuusta 2017 alkaen systemaattisesti kampanjoineet kristillisten kokoontumispaikko-
jen sulkemiseksi. Näiden viimeisimpien tapahtumien myötä suljettuja seurakuntia on nyt kaikkiaan yhdeksän, jotka kaikki 
kuuluvat EPA:aan. Lisäksi neljä seurakuntaa on määrätty lopettamaan kaiken toimintansa. Toisinaan myös vuokraisäntiä on 
painostettu häätämään seurakunnat omistamistaan rakennuksista. Lähde: Middle East Concern

Kiitos Herra, etteivät ihmiskäsin suljetut ovet voi estää evankeliumin leviämistä eikä kristittyjen uskoa Sinuun. Johdata 
alueen kristityt yhteen yli seurakuntarajojen ja avaa heille ovet uuteen, Sinun nimelläsi ja verelläsi suojattuun kokoontumis-

paikkaan. Anna alueen kristittyjen uskon olla todistuksena Sinusta ja johdattaa Sinun tuntemiseesi.

Lyhyesti ja rukoillen – Irak, Algeria, Nigeria

Nigeria – Kuusi tyttöä, kaksi henkilökunnan jäsentä siepattu koulusta

Torstaina 3. lokakuuta fulanipaimentolaiset sieppasivat kuusi teini-ikäistä tyttöä sekä kaksi 
kristillisen koulun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä Kadunan osavaltiossa.

Sieppaajat saapuivat Engravers’ -lukioon Kakau Dajin kylässä pian puolenyön jälkeen. Op-
pilaat ja opettajat pyrkivät pakoon, mutta kuusi opiskelijaa ja kaksi henkilökunnan jäsentä jäi 
hyökkääjien käsiin. Heidät vietiin pois aseella uhaten.

Seuraavana päivänä Kadunan kuvernööri Nasir el-Rufai kertoi ”roistojen” (termi jota viran-
omaiset käyttävät välttääkseen nimeämästä fulaneja) tekevän yhteistyötä Boko Haramin kanssa. 

Koulussa opiskelee sekä kristittyjä että ei-kristittyjä, oppilaita on kaikkiaan noin sata. Koulu suljettiin toistaiseksi sieppaus-
ten jälkeen. Sieppaajat ovat sittemmin olleet yhteydessä koulun johtoon ja vaatineet lunnaita. ”Luotamme Jumalan suoje-
levan siepattuja ja toivomme, että he vapautuvat vahingoittumattomina”, koulun vararehtori Shunom Giwa sanoi. Lähde: 
Morning Star News

Herra, Sinä tiedät, missä nämä siepatut henkilöt ovat. Ympäröi heidät rakkaudellasi ja läsnäolollasi ja anna heidän vapau-
tua vahingoittumattomina. Rakas Jeesus Kristus, suo näiden siepattujen todistuksen olla mahdollisimman monelle polkuna 

Sinun ristisi juurelle. Vahvista ja rohkaise kaikkia Nigerian kristittyjä pysymään lujina uskossaan Sinuun.


