Lyhyesti ja rukoillen – Pakistan, Turkki, Kiina
Asia Bibin tytär Eisham Ashiq puhuu turvatalossa nauhoitetulla videolla julkisesti ensimmäistä kertaa
sen jälkeen, kun hänen äitinsä kuolemantuomio peruttiin.
Videolla Eisham kiittää kaikkia, jotka ovat rukoilleet hänen äitinsä puolesta. Hän kiittää myös ”urheita
tuomareita ja Pakistanin oikeusjärjestelmää, jotka tunnustivat äitini viattomuuden” ja kaikkia maita,
jotka ovat ilmaisseet huolensa heidän tulevaisuudestaan ja turvallisuudestaan.
”Kiitos kaikille teille, jotka olette rukoilleet minun äitini ja vainottujen kristittyjen puolesta”, Eisham
sanoo.
Asia Bibin tilanteessa ei ole tapahtunut mitään uutta. Hänen perheensä sen sijaan kertoo pelkäävänsä turvallisuutensa puolesta. ”Mullahien kerrotaan kiertävän heidän asuinalueellaan talosta taloon
heidän kuviaan esitellen, yrittäen löytää heidät”, Aid to the Church in Need -järjestöstä kerrotaan.
Asia Bibin kuolemaa vaatineita mielenosoituksia järjestäneen Tehreek-e-Labbaik -puolueen johtaja
Khadim Hussain Rizvi ja lähes kolmesataa kannattajaa on pidätetty yleisen turvallisuuden vuoksi, mutta viranomaiset kiistävät, että tämä liittyisi millään tavalla Asia Bibiin.
Lähteet: Sky News, CNN, Aid to the Church in Need, The Guardian. Video täällä: https://youtu.be/2i13SwwXY-c
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Rukoile Asia Bibin ja hänen perheensä turvallisuuden puolesta.
Rukoile, että perheelle löytyisi pian paikka turvallisesta maasta.

Turkista poistumaan määrättyä David Byleä, Yhdysvaltojen ja Kanadan kaksoiskansalaista, ei päästetty Turkkiin,
kun hän yritti palata maahan
20. marraskuuta.
Hänet pidätettiin 13. lokakuuta, päivä sen jälkeen, kun
Andrew Brunson vapautettiin.
Hänelle annettiin 15 päivää aikaa poistua maasta. Tuolloin
hänelle sanottiin, että maahantulokieltoa ei asetettaisi, joten
hänen perheensä jäi Turkkiin, kun hän poistui Saksaan, josta
hänen vaimonsa on kotoisin.
Kun hän palasi Istanbuliin, hänelle ehdittiin jo lyödä passiin
maahantuloleima. Sen jälkeen passintarkastuksen tehnyt
henkilö huomasi, että tietokoneelle oli merkitty maahantulokielto. Poliisit tulivat ja veivät Bylen toiseen huoneeseen,
jossa hänelle kerrottiin, että hänelle oli määrätty maahantulokielto, joka oli vieläpä ikuinen määräaikaisen sijaan.
Seuraavat kaksi päivää hän vietti pidätettynä, kunnes
jälleen lensi pois maasta. Turkissa 19 vuotta asuneena hänet
on yritetty karkottaa useita kertoja aiemminkin ja häntä on
myös kuulusteltu aiemmin. Hänelle on tehty selväksi, että
karkotus johtuu hänen uskostaan.
Lähde: International Christian Concern

Bitter Winter -järjestö on
nähnyt Kiinan viranomaisten
laatiman ohjeen siitä, miten
kaupunkien viranomaisten
ja kommunistisen puolueen
komiteoiden tulee säännellä
opiskelijoiden ja opettajien
uskonnollista vakaumusta.
Uuden uskontolain myötä
ulkomaalaisten harjoittama uskonnollinen toiminta on kiellettyä, mutta Bitter Winterin näkemässä ohjeessa määrätään
lisäksi, että paikalliset uskovat eivät saa kertoa uskostaan
opiskelutovereilleen ja pyytää heitä tilaisuuksiin. Uskonnollisten ajatusten jakaminen sanomalehtien, kirjojen, av-välineiden ja muiden avulla on ehdottomasti kielletty. Uskonnolliset tilat kouluista on hävitettävä.
Eräs opiskelija kertoo, että hänelle oli kerrottu, että hän ei
saa päättötodistusta, ellei kiellä uskoaan.
Toinen kristitty, lääketieteen opiskelija, kertoo, että eräs
opettaja oli saanut tietää hänen uskostaan ja kuulustellut
häntä viidesti sen johdosta. ”He neuvoivat minua luopumaan uskostani ja kielsivät minua kertomasta siitä tai osallistumasta tapaamisiin. Olen kovan painostuksen alla juuri
nyt”, hän sanoo.
Lähde: Bitter Winter
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Rukoile David Bylen ja hänen perheensä puolesta, että
he pääsisivät pian yhteen ja Herra näyttäisi heille, mihin
suuntaan seuraavaksi kulkea.
Rukoile Turkin kristittyjen puolesta, sillä uskovien tilanne
Turkissa on kokonaisuudessaan vaikeutumassa.
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Kiitos Herralle siitä, että Kiinassa on yhä heitä, jotka ovat
jo aiemmin tämän tulen läpi käyneet ja voivat toimia
tien näyttäjinä näinä aikoina.
Rukoile erityisesti nuorten uskovien puolesta, joilla on
vaakakupeissa uskonsa ja tulevaisuudennäkymänsä.

