Lyhyesti ja rukoillen – Kiina, Iran, Nigeria
Kiina – John Cao siirretty vankilaan
Kuten kerroimme aiemmin, heinäkuun 25. päivä oikeus päätti Kiinassa pitää voimassa
pastori John Caolle annetun seitsemän vuoden vankeustuomion.
John Caon äiti on nyt ilmoittanut, että pastori Cao on siirretty Menglianin pidätyskeskuksesta Yunnanin provinssin pääkaupungissa Kunmingissa
sijaitsevaan vankilaan.
Pastori Caon äiti ja sisko saivat tavata hänet ensimmäistä
kertaa yli kahteen vuoteen vasta sen jälkeen, kun ilmoitus
tuomion vahvistamisesta tuli. Pastori Cao lohdutti heitä ja sanoi heille, että päätös ei tullut
yllätyksenä. Hän kuitenkin itse pyysi siirtoa Kunmingiin, jotta hänen 82-vuotiaan äitinsä, joka
asuu yli 1200 kilometrin päässä, olisi helpompi vierailla hänen luonaan.
Nyt olemme saaneet tietää pastori Caon uuden osoitteen ja pyydämme lähettämään hänelle edelleen tervehdyksiä oheista osoitetta käyttäen. Lähde: ChinaAid
Kiitos Herra, että pastori Cao sai viimein tavata rakkaansa. Rohkaise, vahvista ja lohduta heitä kaikkia Pyhän Henkesi
kautta. Auta, että pastori Caon kautta myös muut vangit ja vartijat löytäisivät Kristuksen.
Iran – Fatemeh Bakhteri vankilaan
Fatemeh Bakhteri sai toukokuussa tiedon, että hänen valituksensa vuoden mittaisesta
vankeustuomiosta ”valtion vastaisen propagandan levittämisestä” on hylätty. Kaksi kuukautta myöhemmin hänelle selvisi lisäksi, että hän ei saisi vapauduttuaan kahteen vuoteen
osallistua mihinkään kokoontumisiin: kaikki yli kahden henkilön kokoontumiset on kielletty.
Tuolloin hän kertoi, että tämä tuntuu pahemmalta, kuin tulossa oleva vankeus, sillä se merkitsee, että hän ei voi myöskään kokoontua yhteen toisten uskovien kanssa.
Elokuun 31. päivänä Fatemeh, joka tunnetaan myös nimellä Ilar, ilmoittautui Teheranissa
Evinin vankilaan kärsimään vankeustuomionsa.
Hänet on aiemmin pidätetty kahdesti. Viranomaiset ovat pilkanneet hänen uskoaan, ja oikeudenkäynnissä tuomari sanoi,
että jos hän kieltäisi uskonsa, syytteet hylättäisiin. Lähde: Article 18
Rakas Jeesus, me rukoilemme Fatemehille uskon kestävyyttä kaikissa koettelemuksissa. Anna hänen levittää Sinun tuoksuasi ja Valoasi vankilassa ja anna hänen uskonsa todistus johdattaa myös muut Sinun, ainoan oikean Jumalan luo.
Nigeria – Viranomaiset: Leah Sharibu elossa
Nigeriassa siepatuksi joutuneesta avustustyöntekijästä julkaistiin hieman yli kuukausi
sitten video, jolla hän väitti, että Leah Sharibu olisi tapettu.
Viime lauantaina 31. elokuuta presidentin puhemies Garba Shehu julkaisi kuitenkin
tiedotteen, jossa hän kertoo Lean olevan elossa ja viranomaisten neuvottelevan hänen ja
muiden siepattujen vapauttamisesta terroristien kanssa.
Nyt 16-vuotias Leah Sharibu on ollut Boko Haramin hallussa helmikuusta 2018 lähtien,
jolloin hänet ja yli sata tyttöä siepattiin koulustaan. Muut tytöt vapautettiin, mutta Leah,
ryhmän ainoa kristitty, jäi Boko Haramin vangiksi, koska hän ei suostunut kieltämään uskoaan.
Pastori Stephen Panya, joka johtaa ECWA-seurakuntaa, johon Leah perheineen kuuluvat, sanoi että Nigerian kristityt eivät
luota siihen, että viranomaiset tekisivät vilpittömästi töitä Lean ja muiden siepattujen kristittyjen vapauttamiseksi.
”Puolustuksemme, luottamuksemme, on uskossa Jumalaan. Rukoilemme ja luotamme Jumalan tuovan meille turvallisesti
takaisin Leah Sharibun, Alice Lokshan, sisar Grace ja loput Chibok-tytöt Jeesuksen nimessä. Jos Jumala päättää käyttää Nigerian viranomaisia ja turvallisuusjoukkoja siihen, Jumalalle olkoon kunnia.” Lähde: Morning Star News
Herra me kiitämme, että Leah on vielä elossa. Hoida rakkaudellasi niitä mielen ja ruumiin haavoja, mitä sieppaus on näille
tytöille aiheuttanut.

