Lyhyesti maailmalta – Kiina, Egypti, Laos

Marttyyrien Äänen edustaja vieraili äskettäin Kiinassa, tavaten siellä paikallisia uskovia. Yksi heistä oli kotiseurakunnan pastori Wang, joka kertoi uuden
uskontolain vaikutuksista.
Rekisteröitymättömät seurakunnat ovat nyt laittomia ja viranomaiset ovat
ryhtyneet sulkemaan niitä. Pastori Wangin seurakunta on vielä toiminnassa,
mutta hän uskoo päivän tulevan, jolloin heidänkin on hajauduttava pienempiin
ryhmiin. ”Tarvitsemme lisää työntekijöitä, sillä kun seurakunta hajautetaan pieniin ryhmiin, heitä johtamaan ei ole riittävästi pastoreita”, pastori Wang sanoo.
”Uskon vahvasti, että vainoa tulee esiintymään enemmän. Minä en pelkää. Seurakuntien johtajien parissa
puhutaan paljon uusista säännöistä ja he muistavat, miten 10 vuotta sitten kristittyjä vainottiin. Minä uskon, että
selviämme tästä jälleen”, vakuuttaa pastori Wang.
”Vaino on todellisuuttamme. Vaino lisää hyvän, puhtaan opetuksen ja materiaalien tarvetta”, hän sanoo.
“Kiinan uudet muurit” -kampanjamme myötä lähetämme Kiinan uskovien tueksi satelliittiradio-ohjelmia, joissa
annetaan Raamatun opetusta, mutta kerrotaan myös Kiinan uskovien tilanteesta eri puolilla maata sekä rohkaistaan heitä kestämään vahvoina vaikeutuvassa tilanteessa. Kiitos kampanjaan osallistuneiden, olemme juuri lähettäneet 7000 euroa ohjelmien tekoa varten!
•
•

Isä, kiitos pastori Wangin kaltaisista johtajista, jotka valmistavat laumaansa tulevaan.
Kiitos, että olet Kiinan uskovien tukena, tuo myös muiden maiden kristittyjä seisomaan heidän rinnallaan.

Rukoile nuoren egyptiläisen
kristityn lesken puolesta, jonka vanhemmat yrittivät pakottaa hänet uudelleen naimisiin
muslimimiehen kanssa.
Meena ja hänen nyt edesmennyt miehensä kääntyivät
salaa islamista kristinuskoon.
Meenan mies kuoli, kun heidän tyttärensä oli 8-vuotias.
Pian Meenan perhe alkoi painostaa häntä avioitumaan
uudelleen ja hänet määrättiin valitsemaan kahden muslimimiehen väliltä.
Meena tuskaili tilanteensa kanssa, kun kristillinen televisio-ohjelma antoi ratkaisun. ”Sen jälkeen tiesin, että minun
täytyy olla vahva ja luottaa, että Jumala auttaa minua”,
Meena kertoo. Ohjelman juontajan sanat antoivat Meenalle
rohkeutta kertoa vanhemmilleen, että hän ei avioituisi uudelleen. Hän myös muutti pois heidän luotaan, jotta hänellä
on tyttärensä kanssa enemmän vapautta elää kristittyinä.

Nuori kristitty pariskunta on päättänyt jäädä animistiseen kotikyläänsä pienen poikansa
kanssa, vaikka monet
muut kyläläiset ovat
kohtaamansa vainon
vuoksi hylänneet kerran
tunnustamansa kristillisen uskon.
Viranomaiset tuhosivat pariskunnan kodin yrittäen näin häätää heidät pois kylästä. Lähdön sijasta
he kokosivat, mitä entisestä kotitalosta oli jäljellä
ja rakensivat pienen majan. Seurakuntien johtajat
lähikylistä tulivat heidän luokseen osoittaakseen
tukeaan. Viranomaiset sanovat nyt, että pariskunta
saa rakentaa kotinsa uudelleen ja jäädä kylään.
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Rukoile Meenan ja muiden salaa Kristukseen uskovien
puolesta.
Rukoile heitä palvelevien kristillisten televisio-ohjelmien
puolesta.

•

Rukoile, että tämä perhe pysyy vahvana uskossaan ja valona henkiä palvoville naapureilleen.
Rukoile myös uskonsa kieltäneiden puolesta
sekä heidän vainoajiensa puolesta.

