Lyhyesti maailmalta – Kenia, Intia, Tadzikistan

Yksi Kenian turvatalomme asukkaista on Ahlam, nuori Keniassa syntynyt
somalialaistaustainen nainen. Hän kävi kristillistä koulua, jossa hän tutustui
kristittyihin ja kristinuskoon. Kun hän sitten sairastui ja odotti leikkausta, hän
tuli ajatelleeksi, mihin hän joutuisi, jos ei heräisi leikkauksesta. Tuolloin hän
tunsi Jeesuksen läsnäolon ja asetti uskonsa Häneen.
Hän kävi salaa seurakunnassa, mutta kerran eräs perheenjäsen varjosti
häntä ja paljasti koko perheelle, että Ahlam on kristitty. Häneltä otettiin kaikki
henkilöpaperit pois ja hänet vietiin toiselle paikkakunnalle, jotta hän ei enää
voisi olla tekemisissä kristittyjen kanssa. Siellä hän sai kuitenkin liikkua melko
vapaasti ja onnistui hankkimaan itselleen uudelleen matkustamisen mahdollistavan henkilökortin. Hän pakeni perheensä luota ja päätyi erinäisten vaiheiden kautta tukemaamme turvakotiin.
Hänen perheensä etsii häntä yhä, eikä hän ole voinut olla heihin yhteydessä.
• Ahlam haluaa jatkaa elämässään eteenpäin ja olla rohkea uskossaan Jeesukseen, rukoile tämän puolesta.
• Rukoile, että Ahlamin todistus koskettaisi myös hänen perhettään.
• Rukoile kaikkien turvatalomme asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden puolesta.
Olemme kertoneet Intiassa murhattuna löytyneestä
pastori Gideon Periyaswamysta. Seurakuntalaiset
löysivät hänen ruumiinsa
20. tammikuuta köysi
kaulan ympärille sidottuna,
mutta muista vammoista
oli pääteltävissä, että hänet
oli surmattu sitä ennen.
Pastori Gideon oli Marttyyrien Äänen tukema.
Nyt poliisit ovat julistaneet, että hänen kuolemansa
oli itsemurha. Paikallisten kristittyjen näkemys on, että
murhan takana olivat ylempikastiset hindut ja he ovat
vaatineet mielenosoituksissa, että riippumaton lääkäri
suorittaa ruumiinavauksen. Toisaalta poliisit ovat itsekin
vahingossa myöntäneet, että kuolema ei ollutkaan
itsemurha, sillä heidän kerrotaan sanoneen mielenosoittajille: ”Jos neljä [epäiltyä] pidätetään, 10.000
tulee kaduille ja siitä seuraa yleinen mellakka.” Lähteet:
Marttyyrien Ääni USA, UCA News

Rukoile Tadzikistanissa vangitun
pastorin vaimon
puolesta, joka
sairastui yllättäen
ollessaan matkalla
vierailemaan vankilassa olevan miehensä puolesta. Gulnora
vietiin sairaalaan,
ja vierailu miehen luona oli jätettävä väliin. Hänellä
todettiin olevan korkea verenpaine, ja hänet siirrettiin
lähempänä kotia olevaan sairaalaan.
Gulnoran terveysongelmat alkoivat sen jälkeen, kun
hänen miehensä, pastori Bakhrom Kholmatov pidätettiin huhtikuussa 2017 seurakuntaan tehdyn ratsian
yhteydessä. Ratsiassa salainen poliisi takavarikoi pastorin tietokoneen ja kirjan ”Enemmän kuin puuseppä”.
Saman vuoden heinäkuussa hänet tuomittiin kolmeksi
vuodeksi vankilaan ”ääriajattelua sisältävän materiaalin
hallussapidosta”.

• Rukoile, että Jumala lohduttaisi Gideonin perhettä ja
seurakuntaa.
• Rukoile, että työ alueella voisi jatkua.
• Rukoile, että muut alueen pastorit eivät antautuisi
pelolle.

• Rukoile, että Jumala vahvistaisi Gulnoran terveyttä ja
että hän voisi käydä tapaamassa miestään.
• Muista myös vankilassa olevaa Bakhromia, että hän
voisi tuntea Jumalan läsnäolon.

