Lyhyesti ja rukoillen – Etiopia, Kiina, Iran
Etiopialainen Kemila pakenee perhettään
Etiopialainen 23-vuotias Kemila on radikaalin imaamin tytär. Hän kääntyi kristinuskoon
puoli vuotta sitten.
Kemilan perhe sai toukokuun lopulla tietää hänen uudesta uskostaan, ja häntä vastaan
julistettiin jihad – hänet surmataan, jos hänet saadaan kiinni. Perhe ja suku ilmoittivat, että
Kemila ei ole enää osa heitä. Kemila joutui pakenemaan kotoaan tyhjin käsin ja henkensä
edestä.
Hän on tällä hetkellä turvassa erään kristityn luona. Sieltä hänet pyritään saamaan
turvataloon, jossa häntä voitaisiin rohkaista ja opettaa. Talossa hän saisi myös traumaterapiaa ja koulutusta, jonka myötä
hän voi elättää itsensä.
Kemilan oma toive on, että kun hän on oppinut lisää kristinuskosta, hän voisi evankelioida perhettään, sukuaan ja muita
muslimeja.
Olemme lähettäneet 1000 euroa hänen pakomatkansa järjestämiseksi.
Kiitos Herra, että Sinä kutsuit Kemilan yhteyteesi. Rukoillaan, että Herra varjelee Kemilan matkan turvataloon ja että hän
saisi sieltä tarvitsemansa tuen jatkaakseen elämäänsä kristittynä. Vahvista Herra Kemilan uskoa Sinuun ja anna hänen
uskonsa olla todistuksena myös hänen perheelleen siitä, että Sinä totisesti olet ainoa Jumala.
Herra, suojele Kemilaa Sinun Veresi voimalla.
30 vuotta Tiananmenin verilöylystä – vainot kiihtyvät
Tiistaina 4. kesäkuuta
tuli kuluneeksi 30 vuotta Tiananmenin aukion
verilöylystä Pekingissä,
Kiinassa. Tuolloin sotilaat
ampuivat kansalaisia –
enimmäkseen opiskelijoita – jotka osoittivat mieltään
kommunistisen puolueen harjoittamaa sortoa ja korruptiota vastaan, vaatien kansalle enemmän sananvaltaa.
Kolmekymmentä vuotta myöhemmin Kiinan viranomaiset alistavat edelleen kansaansa. Eniten alistettujen
joukkoon kuuluvat kristityt sisaremme ja veljemme.
Lyhyeksi jääneen vapaamman ajan jälkeen Kiinasta
kantautuu jatkuvasti uutisia kirkkojen sulkemisista ja
niiden käyttötarkoituksen muuttamisesta. Edes virallisesti
rekisteröidyt kirkot eivät ole turvassa: Henanin provinssin
Zhengzhoussa viranomaiset aikovat muuttaa yli puolentoistamiljoonan arvoisen Kolme Itse -kirkon hotelliksi.
Viranomaiset myös pakottavat ja värväävät kansalaisia
vakoilemaan toisiaan ja ilmiantamaan ”uskonnolliset”
kansalaiset.
Lähteet: Marttyyrien Ääni, China Aid. Kuva: michael-day/Visualhunt
Herra, me kiitämme, ettei ristien poistaminen ja kirkkojen
sulkeminen tee tyhjäksi Sinun voittoasi Golgatan Ristillä!
Vahvista Herra sisariamme ja veljiämme Kiinassa ja auta
meitä seisomaan heidän rinnallaan.

Iran kielsi vähemmistöuskontoja
edustavat päiväkodinopettajat
Iranin sosiaaliministeriö on juuri
julkaissut säädöksen, jonka myötä
uskonnollisiin vähemmistöihin
kuuluvat eivät saa enää opettaa
päiväkodeissa. Kielto koskee kaikkia muita päiväkoteja paitsi niitä,
joissa kaikki lapset kuuluvat uskonnollisiin vähemmistöihin.
Vaikka uskonnollisten vähemmistöjen edustajille on omia kouluja, viime vuosina Iranin viranomaiset ovat korvanneet niiden
johtajia muslimeilla.
Ministeriön mukaan päiväkodeissa ryhdytään panostamaan
enemmän islamin uskon ja islamilaisten arvojen opetukseen,
joten muut kuin muslimit eivät voi sitä tehdä. Ei-muslimien oli jo
entuudestaan lähes mahdotonta opettaa vanhempia lapsia, sillä
opettajaksi valmistuminen edellyttää tiettyjen kriteerien täyttymistä, kuten uskoa islamiin ja Iranin hengelliseen johtajaan.
Tämäkin kertoo siitä, että Iranin johto on huolissaan. Iranilaiset
ovat pettyneitä uskonnollisiin johtajiinsa ja sitä myöten islamiin.
Äskettäin Iranin tiedusteluministeri myönsi, että aivan tavalliset
iranilaiset ja kokonaiset perheet kääntyvät kristinuskoon.
Lähteet: International Christian Concern, Mohabat News,
Article 18
Vahvista Herra Iranin kristittyjä olemaan lujia ja rohkeita, vaikka
heidän elämäänsä kristittyinä yritetään vaikeuttaa kaikissa
asioissa. Kiitos Herra, että ihmisten ja hallitusten estelystä huolimatta, Sinun Sanaasi ei voi pysäyttää ja sanoma Kristuksesta
leviää yhä laajemmalle.

