
Lyhyesti maailmalta – Iran, Kenia, Intia

Kerroimme aiemmin 
kahdesta iranilaisesta 
vangitusta uskovasta, 
jotka oli pakotettu 
allekirjoittamaan tyhjä 
paperi. Heistä toinen, 
Mohammad Ali Tora-
bi, pääsi jo aiemmin 
takuita vastaan vapaak-
si. Nyt myös Abdol-Ali 

Pourmand (kuvassa) on samoin päässyt takuita vastaan 
vapaaksi.
Tänään 13. joulukuuta on määrä olla neljän uskovan ve-
toomusoikeudenkäynti Teheranissa. Yousef Nadarkhani, 
Mohammadreza Omidi, Yasser Mossayebzadeh ja Saheb 
Fadaie tuomittiin jokainen kymmeneksi vuodeksi vankeu-
teen tämän vuoden heinäkuussa kotiseurakuntien toi-
mintaan osallistumisesta sekä ”siionistisen kristinuskon” 
levittämisestä. Oikeudenkäynnin piti olla jo lokakuussa, 
mutta sitä lykättiin. 
Lähteet: Mohabat News, Middle East Concern
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos, että myös Abdol on nyt päässyt vapaaksi.
• Lohduta ja varjele vankilassa olevia sinun omiasi.
• Auta, että vangitut uskovat voisivat olla todistuksena 
ympärillään oleville. 

Keniassa äärimuslimit 
hyökkäsivät marraskuisena 
aamuyönä somalikristityn 
Hadiyan (kuvassa) kotiin 
tämän poissa ollessa ja pa-
hoinpitelivät hänen 13, 17 ja 
21-vuotiaat lapsensa. Kaksi 
heistä loukkaantui vakavas-
ti. 17-vuotias tytär nukkui 
omassa huoneessaan ja 
hänen veljensä olohuonees-
sa, kun hyökkääjät tunkeutuivat taloon Hadiyaa etsien. 
”Olemme täällä tänään tehdäksemme lopun sinusta ja 
lapsistasi”, he huusivat. Hyökkäys loppui, kun naapurit 
kuulivat huudot ja tulivat apuun. Hadiyaa vastaan on 
hyökätty useita kertoja sen jälkeen, kun hän 13 vuotta sit-
ten kääntyi kristinuskoon. ”Perheeni on kohdannut vai-
keita aikoja sen jälkeen, kun käännyimme kristinuskoon, 
mutta Jumala on aina tullut avuksemme ja täyttänyt 
tarpeemme”, Hadiya sanoo. Lähde: Morning Star News
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos, että varjelit tälläkin kertaa perheen hengen.
• Auta heitä löytämään turvallinen paikka asua.
• Siunaa ja johdata eturintaman evankelistoja, jotka ker-
tovat evankeliumia Somaliankin kaltaisissa evankeliumille 
vihamielisissä maissa.

Intiasta virtaa alati kiihtyvään tahtiin uutisia kristittyjen vastaisista tapah-
tumista: pidätyksistä, syytteistä, pahoinpitelyistä, jopa murhista. Kuvassa 
on pastori Moses, jota äärihindut puukottivat. Chhattisgarhin osavaltiossa 
äärihindut pahoinpitelivät äskettäin kahta pastoria, jotka olivat järjestäneet 
kolmepäiväisen evankeliointitapahtuman, jossa oli noin tuhat osallistujaa. 
He ovat järjestäneet tapahtuman jo 20 vuoden ajan, aina asiaankuuluvien 
lupien kera. Siitä huolimatta miehet raahattiin poliisiasemalle, jossa äärihin-
dut poliisien estelemättä löivät heitä ja vaativat allekirjoittamaan valmiiksi 
laaditun ”anteeksipyynnön”, sekä perumaan tapahtuman. Pastorit järjestävät 
tapahtuman jälleen ensi vuonna. Samaan aikaan kristitty turismiministeri Al-

phons Kannanthanam on väittänyt, että Modin valtakauden aikana ei ole tapahtunut ainuttakaan hyökkäystä kristittyjä 
vastaan. Lähteet: World Watch Monitor, Matters India

Kiitämme ja rukoilemme:
• Isä, rohkaise ja vahvista Intian kristittyjä
• Auta, että poliisit ja muut viranomaiset toimisivat oikeudenmukaisesti.
• Kiitos näiden kahden pastorin uskollisuudesta.


