Lyhyesti ja rukoillen – Kiina, Iran, Kiina
Kiina – Early Rain -seurakunnan kuulumisia
Kiinalainen Early Rain -seurakunta, jonka pastori ja lukuisat jäsenet ovat parhaillaan pidätettyinä, julkaisi maanantaina 22. huhtikuuta Facebookissa tiedotteen seurakunnan tämänhetkisestä tilanteesta.
Siinä kerrotaan, että maaliskuun alussa kadonnut seurakuntalainen, veli Pan Fei, on vapautettu takuita vastaan odottamaan oikeudenkäyntiä. Hänet lähetettiin takaisin kotiinsa Shaquun,
Dayin maakuntaan. Hänen puhelimensa takavarikoitiin.
Pääsiäissunnuntaina noin tusina seurakuntalaista kokoontui Chengdun kaupungin laitamilla
olevaan puistoon. Kokoontumisen jälkeen osa heistä vietiin kuulusteltaviksi ja vapautettiin yksi kerrallaan myöhään illalla.
Liity tiedotteessa olleeseen rukoukseen seurakunnan puolesta:
”Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin: niin minä opin sinun käskysi (Ps. 119:71)”, tiedotteessa kirjoitetaan. ”Suojelkoon Herra meitä haaskaamasta näitä kokemuksia ja suokoon hän meille hengellisiä palkkioita luottaessamme häneen.
Varjelkoon ja paimentakoon Herra seurakuntaansa ja lapsiaan. Suokoon hän meille hengen yhteyttä ja auttakoon hän meitä
huolehtimaan toisistamme. Virvoittakoon hän henkensä kautta niitä perheitä ja seurakuntalaisia, jotka ovat käyneet läpi
koettelemuksia, jotta he voimistuisivat.”
Iran – Vangittu uskova pääsiäisvapaalla
Iranilainen armenialaiskristitty
Sevada Aghaser, joka kärsii viiden
vuoden vankeustuomiota ”kansallisen turvallisuuden vastaisista
teoista kotiseurakunnan toimintaan osallistumalla”, pääsi vankilasta lyhyelle lomalle pääsiäisen

aikaan, kertoo Article 18.
Sevada on ollut vangittuna heinäkuusta 2017 lähtien. Tänä
pääsiäissunnuntaina hän lauloi seurakuntansa kuorossa, kuten
hänellä oli tapana ennen vankilaan joutumista. Lyhyen lomansa
aikana hän vietti myös 30-vuotispäiväänsä. Hänen on määrä palata vankilaan torstaina 25. huhtikuuta.
Kuva hänestä laulamassa (kuvassa vasemmalla) Teheranin St.
Gregoryn kirkossa julkaistiin Iranin valtion ohjauksessa olevan IRNA-uutistoimiston nettisivulla. Tämä on toinen kerta, kun Sevada
on päässyt väliaikaiseen vapauteen vankilasta. Edellisen kerran
hän oli vapaalla viikon toukokuussa 2018.
Alun perin hänet pidätettiin elokuussa 2013 islamista kristinuskoon kääntyneen Ebrahim Firouzin kanssa. Hän pääsi ehdonalaiseen maaliskuussa 2014.
Seuraavan vuoden huhtikuussa hänet ja Ebrahim tuomittiin
viideksi vuodeksi vankeuteen. Hän valitti tuomiosta, mutta se
hylättiin, joten hän ilmoittautui vankilaan heinäkuussa 2017.
•
•

Rukoile, että tämä lyhyt vapaus antaisi Sevadalle voimia tuleviin vankeuspäiviin.
Kiitos Herralle siitä, että hän pääsi vapaalle. Rukoile niiden
uskonsa tähden vangittujen puolesta, joiden kohdalla tämä
oikeus ei toteudu, että Herra vahvistaisi heitä vankeudessa.

Kiina – Gao Zhishengin
syntymäpäivä vankeudessa
Huhtikuun 20. päivä
oli kiinalaisen kristityn
asianajaja Gao Zhishengin 55. syntymäpäivä.
Tänäkin vuonna hän
vietti syntymäpäivänsä
vangittuna jossain päin Kiinaa, erossa perheestään ja
ystävistään.
”Kiinan omaksitunnoksi” kutsuttu tunnettu ihmisoikeusasianajaja siepattiin lähes kaksi vuotta sitten. Gaon
olinpaikasta ei ole ollut tietoa sittemmin.
Gaon vaimo Geng He pakeni kahden lapsensa kanssa Yhdysvaltoihin, kun Gao edellisen kerran siepattiin
vuonna 2009. Vankilassa Gao joutui ankarasti kidutetuksi. Hän vapautui vuonna 2014, mutta viranomaiset
valvoivat häntä edelleen tarkasti. Gao Zhisheng on siis
ollut käytännössä vangittuna tai kotiarestissa jo kymmenen vuoden ajan.
”Sen jälkeen, kun Gao Zhisheng siepattiin, viranomaiset eivät ole kertoneet hänen perheelleen, missä häntä
pidetään, eivät ole antaneet mitään virallista tietoa
hänen pidätyksestään, tai muuta vastaavaa, saati että
olisivat antaneet hänen perheensä vierailla hänen luonaan”, Geng He sanoi Radio Free Asian haastattelussa.
•
•

Kiitos Isä, että sinä tiedät missä Gao on. Ole henkesi
kautta hänen kanssaan.
Rohkaise ja vahvista Gaoa sekä hänen perhettään,
joka odottaa häntä kotiin.

