
Lyhyesti maailmalta – Kenia, Intia, Iran

Kenian turvakodin asukkaat ovat erittäin kiitollisia lähettämästäm-
me tuesta kodille ja he lähettävät tervehdyksen kortin välityksellä 
kaikille työmme tukijoille. Herra on varjellut turvakotia suuremmilta 
ongelmilta ja tytöt ovat saaneet kasvaa rauhassa syvemmälle us-
kossaan. Turvakodissa asuvat tytöt ovat kääntyneet kristinuskoon 
islaminuskosta ja joutuneet suuriin vaikeuksiin perheensä ja sukunsa 
taholta, ja siksi päätyneet turvakotiin. Seuraavassa lehdessä kerrom-
me tarkemmin kuulumisia Keniasta.
  
• Kiitos Herra, että olet varjellut turvakodin asukkaita.

• Siunaa ja johdata turvakodin asukkaiden elämää nyt ja tulevaisuudessa.

Intian Andhra Pradeshin 
osavaltiossa, Rentachintalan 
kylässä, asuva  pastori Madira 
Koti Reddy (55) meni tors-
taina 29.3. illallisen jälkeen 
iltakymmeneltä huoneeseen-
sa lukemaan Raamattua ja 
rukoilemaan. Hänen vaimon-
sa ja tyttärensä olivat talon 
takana tiskaamassa, kun he 
kuulivat pastorin huudon.

Shiva Narayana, 34, oli hiipinyt salaa hiljaa taloon ja 
hyökännyt pastorin kimppuun kirveen kanssa. Hyökkääjä 
lähti pakoon vaimon riennettyä paikalle.

Paikallispoliisi Koteswara Rao partioi kylässä, kun hän 
kuuli hyökkäyksestä. Hän riensi pastorin kotiin, löysi tä-
män verta vuotavana ja kiirehti hänet sairaalaan.

Kyläläiset olivat nähneet Narayanan kävelevän pastorin 
kodin ulkopuolella kirveen kanssa, ja hänet otettiin kiinni 
kotoaan, mistä myös kirves löytyi. Narayana tunnusti 
tahtoneensa tappaa pastorin, sillä hän ei pitänyt siitä, 
että pastori evankelioi kylässä. 

Lääkärin mukaan pastori kävi puolen tunnin päässä 
kuolemasta. Hänelle annettiin verta ja hänen molemmat 
kätensä on nyt leikattu. Hän toipuu vammoistaan, mutta 
se tulee viemään aikaa. Lähde: Morning Star News

• Kiitos Isä, että varjelit pastori Reddyn hengen, paran-
na hänen vammansa.

• Suojele Intian kristittyjä äärihindujen kasvavalta 
vihalta.

Iranissa oikeus ei ole 
päästänyt 10 vuodeksi 
vankeuteen tuomittua Hadi 
Asgaria vapaaksi takuita 
vastaan, kun hän odottaa 
tuomiostaan tekemänsä 
valituksen käsittelyä. 

Hänet tuomittiin ”kan-
sallisen turvallisuuden 
vastaisista teoista” ja 

vankeusrangaistusta seuraa kahden vuoden maasta-
poistumiskielto.

Hadi joutuu odottamaan pahamaineisessa Evinin 
vankilassa vetoomusoikeudenkäyntinsä tulosta. Hän 
on ollut jo vangittuna 19 kuukautta.

Iranissa on tapana päästää poliittisia vankeja vapaak-
si takuita vastaan persialaisen uuden vuoden edellä, 
mutta Hadia vapautus ei koskenut. Hänen perheensä 
ei aiemmin ollut saanut kasaan vaadittua takuusum-
maa, mutta juuri ennen uuden vuoden juhlaa he 
onnistuivat kokoamaan määrätyn takuusumman. Siitä 
huolimatta Hadia ei päästetty vapaaksi. Lähde: Moha-
bat News

• Rukoile, että Herra lohduttaisi ja vahvistaisi Hadia 
vankilassa.

• Herra, siunaa ja varjele Iranin kristittyjä, erityisesti 
islamista kääntyneitä, jotka joutuvat kokoontu-
maan salaa.

• Kiitos heidän antamastaan esimerkistä: uskollisuu-
desta Sinulle ja järkähtämättömyydestä uskossaan.


