
Vietnamilainen Linh ja hänen miehensä matkustavat viisi tuntia moottoripyörällä viedäkseen 
evankeliumia ”kommunististen sankarien kylään”. Kylästä oli kotoisin useita sotilaita, jotka kuo-
livat taistellessaan Yhdysvaltoja vastaan Vietnamin sodassa. Kyläläiset ovat ylpeitä kaatuneista 
sankareistaan ja vaalivat tarkasti kommunistista elämäntapaansa.

Viranomaiset sanovat, että kristinusko on amerikkalainen kommunismin vihollinen ja ovat 
varoittaneet Linhiä, että he pidättävät hänet, jos hän jatkaa evankeliointia kylässä.

Linhiä tämä ei lannista. ”Jos haluatte pidättää minut, pidättäkää sitten”, hän sanoo viran-
omaisille. ”Minä en tee mitään väärää.”

Linh vaihtelee vierailujensa kellonaikoja ja päiviä, jotta viranomaiset eivät osaisi odottaa hä-
nen tuloaan. Hän pyrkii parhaansa mukaan välttelemään kyläläisiä, jotka vastustavat häntä ja ilmiantavat hänet viranomaisil-
le, mutta vastustusta kohdatessaan hän on ystävällinen ja rakkaudellinen.

Linhin isä oli kommunistisen puolueen jäsen ja Vietnamin armeijan eversti. Hänet kuitenkin erotettiin armeijasta, kun Lin-
histä ja hänen äidistään tuli Jeesuksen seuraajia.

”Vainon ansiosta uskoni Herraan on vahvistunut”, Linh kertoo.

• Kiitos Herralle Linhistä ja hänen kaltaisistaan päättäväisistä ja uskollisista eturintaman evankelistoista. 
• Rukoile, että Herra ohjaisi eturintaman evankelistojen askeleita ja antaisi heille viisautta työhönsä.

Kiinalainen Early Rain Co-
venant -seurakunta on ollut 
ankaran painostuksen alaisena 
viimeisen vuoden ajan. Vaino 
huipentui yölliseen hyök-
käykseen 9. joulukuuta viime 
vuonna, kun noin sata seura-
kuntalaista pidätettiin. Viikon 
loppuun mennessä pidätettyjä 

seurakuntalaisia oli yli 150. Osa heistä on yhä pidätettynä ja 
joutuu vastaamaan syytteisiin, kuten seurakunnan pastori 
Wang Yi ja hänen vaimonsa Jiang Rong. Seurakuntalaisia pai-
nostetaan ja uhkaillaan edelleen.

Maaliskuun 2. päivänä, noin yhdeksältä aamulla, seura-
kuntaan kuuluva pariskunta, sukunimiltään Liu ja Xing, olivat 
olleet vierailemassa muiden seurakuntalaisten luona, kun hei-
dät pidätettiin ja vietiin paikalliselle turvallisuusviranomaisten 
asemalle. Siellä heitä hakattiin kello kahdesta kello kymme-
neen saakka illalla. Kuvassa Liu, viranomaisten aiheuttamia 
vammoja kasvoissaan. 

Kun he lopulta pääsivät kotiin, he saivat tietää, että turval-
lisuusviranomaiset ja vuokranantaja olivat aikeissa häätää 
heidät.

Lähde: China Aid

• Rukoile Early Rain -seurakuntaan kuuluvien puolesta, että 
he kestäisivät vahvoina ja rohkeina vastustuksen edessä.

• ”Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras” (Jaak. 
5:16). Rukoile, että Herra nostaisi esirukoilijoita seiso-
maan rukouksin Kiinan uskovien rinnalla.

Pakistanilainen 13-vuotias 
kristitty tyttö, Sadaf Masih, 
siepattiin 6. helmikuuta, kun 
hän oli yksin kotona. Kuvan 
henkilöt eivät liity tapauk-
seen.

Kun perhe huomasi tytön 
kadonneen, he ottivat 
yhteyttä sieppaajien perhee-

seen. Heille vakuutettiin, että Sadaf palautettaisiin kotiin.
Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan kahdeksan päivän 

päästä Sadafin perheelle kerrottiin, että Sadaf oli nyt naimi-
sissa ja kääntynyt islamiin. Sieppaajat näyttivät vihkitodis-
tuksen, jossa Sadafin iäksi oli merkitty 18 vuotta. Sieppaa-
jat sanoivat perheelle, että jos he yrittäisivät olla Sadafiin 
yhteydessä, siitä tulisi seurauksia.

Sadafin sieppaaja oli jo aiemmin painostanut häntä suh-
teeseen kanssaan, mutta Sadaf oli kieltäytynyt. 

Tytön perhe on köyhä, mutta sieppaajan perhe vaiku-
tusvaltainen, joten poliisit eivät ole toistaiseksi auttaneet 
heitä. 
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• Rukoile, että Sadaf tuntisi Jeesuksen läsnäolon, ja että 
hän pääsisi takaisin perheensä luo. 

• Pyydä, että Jumala varjelisi Pakistanin kristittyjä tyttöjä. 
Vuosittain Pakistanissa noin tuhat kristittyä- ja hindu-
tyttöä joutuu siepatuksi.
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