Lyhyesti ja rukoillen – Eritrea, Iran, Turkki
Eritrea – Yli 140 uskovaa pidätetty samana päivänä
Viime perjantaina Eritreassa pidätettiin yli 140 kristittyä, kun he olivat kokoontuneina
yksityiskodin pihamaalle pääkaupungissa Asmarassa. Pidätetyistä 104 on naisia. Miehiä on
23 ja lapsia 14.
Turvatoimia on kiristetty Eritreassa, sillä tänä perjantaina maassa järjestetään
itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia.
Release Eritrean edustaja tri Berhane Asmelash kertoo, että Eritrean kristityistä on
tullut rohkeampia, koska ulkomailla asuvat eritrealaiset ovat äänekkäämmin vaatineet
kotimaahansa uskonnonvapautta.
Osaa uskovista arvellaan pidettävän nyt Adi Abeiton vankilassa, lähellä pidätyspaikkaa, loppuja poliisiasemilla. Ketään
vastaan ei ole vielä asetettu syytteitä, mutta tälläkin hetkellä Eritrean vankiloissa ja pidätyskeskuksissa viruu uskovia, jotka
ovat olleet vangittuina yli 15 vuotta ilman, että heitä on syytetty mistään.
Lähde: Release Eritrea
Kiitos Herra, että Eritreassa olevat kristityt ovat saaneet voimaa ja rohkeutta puolustaa uskoaan ja oikeuttaan
uskonnonvapauteen. Rukoillaan, että Herra vahvistaa näitä pidätettyjä ja antaa heidän tuntea Hänen rakkautensa ja
läsnäolonsa ja että Eritreassa olisi vapaus elää kristittyinä.
Iran – Kahden uskovan tuomiot pidetty
voimassa
Iranilainen oikeus
on pitänyt voimassa
Saheb Fadaielle ja Fatemeh Bakhterille aiemmin annetut
tuomiot. Päätös ilmoitettiin neljä kuukautta Teheranissa
pidetyn vetoomusoikeudenkäynnin jälkeen.
Saheb Fadaie ja Fatemeh Bakhteri tuomittiin 18 ja 12
kuukaudeksi vankeuteen viime syyskuussa. Lisäksi Fadaieta
odottaa kaksi vuotta sisäisessä karkotuksessa syrjäisessä
Nehbandissa, lähellä Afganistanin rajaa. Molempien tuomiot tulivat ”hallinnonvastaisen propagandan levittämisestä”, kun he olivat kotiseurakunnan kokoontumisessa
keskustelleet kristinuskon opinkappaleista. Oikeudessa
tuomarit vaativat heitä kieltämään uskonsa, johon he eivät
suostuneet.
Saheb Fadaie kärsii jo 10 vuoden vankeustuomiota Evinin
vankilassa Teheranissa ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista”.
Turvallisuusviranomaiset olivat ahdistelleet Fatemeh Bakhteria (37) yli vuoden ajan ennen hänen tuomitsemistaan.
Ainakin kerran hänet oli kutsuttu kuulusteltavaksi.
Lähde: Christian Solidarity Worldwide
Herra, Sinä näet veljemme, jotka ovat olleet vangittuina
Sinun nimesi tähden ja heitä tuomitaan yhä pidempiin rangaistuksiin. Kiitos Herra, etteivät he painostuksista huolimatta ole taipuneet kieltämään uskoaan Sinuun, vaan ovat
pysyneet lujina. Anna heidän olla väkevä todistus siitä, että
Sinä totisesti olet elävä Jumala.

Turkki – Pääsiäisjumalanpalveluksissa ennätysyleisö
Marttyyrien Äänen kumppani Turkissa kertoo, että hänen
seurakuntansa pääsiäisjumalanpalveluksessa nähtiin
ennätysyleisö.
Tilaisuuden alussa seurakuntalaiset seisoivat seinustoilla
antaakseen tilaa vieraille. Huoneeseen, johon tavallisesti
mahtuu 85 ihmistä, oli ahtautunut 120 ihmistä.
Jumalanpalveluksen edetessä paikalle saapui yhä lisää
ihmisiä, jolloin seurakuntalaiset siirtyivät viereiseen seurakuntasaliin.
”Tämä on ensimmäinen kerta, että pääsiäisenä on näin
paljon ihmisiä koolla”, Marttyyrien Äänen kumppani kertoi.
”Meillä oli mahdollisuus kertoa evankeliumi hyvin avoimesti
ja syvällisesti.”
Turkissa on noin 7000 evankelista kristittyä, joista suurin osa on turkkilaisia islamista kristinuskoon kääntyneitä.
Monia näistä seurakunnista johtavat ei-turkkilaiset pastorit,
joita Turkin viranomaiset ovat nyt ryhtyneet karkottamaan ja
kieltämään maahantulon. Viimeksi näin kävi toukokuun alussa
pastorille, joka oli johtanut seurakuntaa Istanbulissa 20 vuoden ajan. Mitään syytä maahantulokiellolle ei ole kerrottu.
Lähteet: Marttyyrien Ääni, Middle East Concern
Kiitos Herra, että Sinun seurakuntasi saa kasvaa vainoista
huolimatta ja yhä enemmän ihmisiä etsii Sinua ja totuuttasi.
Rukoillaan, että suunnitelmat ei-turkkilaisten pastoreiden
karkottamisesta eivät toteudu.

