Lyhyesti ja rukoillen – Kiina, Pakistan, Kiina
Kiina – Pastori Cao oikeuteen?
Seitsemäksi vuodeksi vankilaan tuomitun kiinalaisen pastori John Caon (kiinalaiselta nimeltään Cao San-Qiang) valitusta tuomiosta on määrä käsitellä oikeudessa perjantaina 22. maaliskuuta. Oikeudenkäyntiä on lykätty jo viisi kertaa, edellisen kerran tammikuussa.
Pastorilla on myös pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin, sillä hän on naimisissa yhdysvaltalaisen naisen kanssa. Hänen perheensä asuu Yhdysvalloissa, eivätkä he ole saaneet tavata Caoa.
Cao tuomittiin ”laittoman maahantulon järjestämisestä” sen jälkeen, kun hänet pidätettiin
hänen ylittäessään Burman ja Kiinan rajaa kohdasta, missä rajanylitys on yleisesti sallittua. Hänen asianajajansa mukaan on selvää, että pastori Cao on tuomittu uskonsa, ja sen innostaman humanitaarisen työn vuoksi.
Burmassa pastori Cao teki pääasiassa humanitaarista työtä, jota Kiinan kotiseurakunnat rahoittivat. Aiemmin hän oli perustanut Kiinaan seurakunnan.
“Isäni on valmis uhraamaan paljon enemmän kuin seitsemän vuotta vapautta evankeliumin tähden. Vaikka tuomio oli
ankara ja yllättävä uskomme, että Herra pitää huolen, ja isä on valmis luopumaan kaikesta häntä palvellakseen”, sanoi toinen
pastorin pojista, Benjamin Cao.
Lähde: International Christian Concern
•
•
•

Rukoile tulevan oikeudenkäynnin puolesta – että se pidettäisiin ja tuomio kumottaisiin.
Rukoile pastori Caon terveyden puolesta – hänen on kerrottu laihtuneen paljon vankeudessa.
Pyydä, että Herran henki olisi koko perheen yllä, lohduttaen heitä.
Pakistan – Jumalanpilkasta tuomitun Zafar Bhattin oikeudenkäynti

Pakistanilainen kristitty Zafar
Bhatti on ollut vangittuna vuodesta 2012 lähtien jumalanpilkasta
syytettynä. Toukokuussa 2017
hänet tuomittiin elinkautiseen
vankeuteen herjaavan tekstiviestin lähettämisestä, vaikka puhelin, josta viesti lähetettiin, oli
rekisteröity toiselle henkilölle.
Jumalanpilkkalain 295-C kohdan rikkomisesta rangaistus on
kuolemantuomio. Hänen edustajansa pitävät selvänä, että koska
Bhatti sen sijaan tuomittiin elinkautiseen tuomioon tuomari tietää hänen olevan syytön. Koska etenkin alimpien oikeusasteiden
tuomarit ovat alttiita painostukselle, he antavat tuomion, jonka
olettavat kumoutuvan ylemmissä oikeusasteissa.
Tämä vie kuitenkin vuosia, kuten Zafar Bhattinkin tapauksessa
on käynyt. Vetoomusoikeudenkäyntiä on lykätty jo kolme kertaa.
Nyt uudeksi oikeudenkäyntipäiväksi on annettu torstai 21. maaliskuuta.
Lähteet: British Pakistani Christians, Church in Chains, Pakistan
Christian Post
•
•

Rukoile Zafar Bhattin oikeudenkäynnin, hänen edustajiensa
ja oikeuden tuomarin puolesta.
Pyydä Herraa huolehtimaan Zafarista ja erityisesti hänen
vaimostaan, jolla on terveysongelmia.

Kiina – Jälleen yksi seurakuntalainen kadonnut
Kerroimme aiemmin
Marttyyrien Ääni -toimistojen tukeman Early Rain
-seurakunnan jäsenestä Pan Feistä, joka on
kadonnut. Hän on ollut
kadoksissa 4. maaliskuuta lähtien. Ennen katoamista viranomaisiksi epäillyt tuntemattomat henkilöt koputtivat
hänen oveaan.
Perjantaina 15. maaliskuuta katosi toinen seurakuntalainen, mies nimeltä Gou Zhongcan. Edellisenä
päivänä poliisit olivat tulleet tutkimaan hänen taloaan,
mutta paikalliset järjestystä valvovat viranomaiset olivat
estäneet heidän toimensa. Kun ystävät tulivat käymään
Goun luona seuraavana päivänä hän ei ollut kotona,
mutta hänen vaatteitaan ei myöskään puuttunut. Lisäksi
hänen puhelimensa ja kaksi tietokonettaan olivat kadonneet, eikä hänen vuokraisäntäänsä löytynyt.
Lähde: ChinaAid
•
•

Rukoile edelleen Early Rain -seurakunnan, ja muiden ahdinkoon joutuneiden seurakuntien puolesta
Kiinassa.
Rukoile viisautta ja rohkeutta niin uskoville kuin
heitä avustaville.

