Lyhyesti ja rukoillen – Iran
Iran – Ebrahim Firouzi vapautui, karkotetaan
Kristinuskoon kääntynyt Ebrahim Firouzi on päästetty kotiin Rajaei Shahrin vankilasta
Karajissa, jossa hän vietti kuusi vuotta uskonsa tähden vangittuna. Nyt häntä kuitenkin
odottaa kaksi vuotta kestävä maansisäinen karkotus syrjäiseen Sharbazin kaupunkiin lähelle
Pakistanin rajaa.
32-vuotias Ebrahim on pyytänyt saada viettää muutaman viikon kotona ennen karkotusta, mutta takuita pyyntöön suostumisesta ei ole.
Ebrahimin äiti kuoli viime joulukuussa, mutta Ebrahim ei päässyt hänen hautajaisiinsa.
Jos, ja kuten todennäköistä on, Ebrahimin karkotus tullaan toteuttamaan, hänestä tulee ensimmäinen iranilainen kristitty,
joka tämän rangaistuksen joutuu kärsimään. Sittemmin myös Yousef Nadarkhanille ja Mohammad Reza Omidille on määrätty maansisäinen karkotus, kun he lopulta vapautuvat vankilasta.
Ebrahim on kertonut terveytensä olevan hyvä, ja että hän iloitsee ystäviltään saamistaan puheluista. Hän pyytää rukoilemaan vankilaan jääneen ystävänsä puolesta, jolla on akuutteja tarpeita. Lisäksi hän pyytää rukoilemaan omasta puolestaan,
etenkin kärsivällisyyttä tilanteisiin, jolloin hän alkaa tuntea turhautumista tai vihaa. Lähde: Middle East Concern
Kiitos, että Ebrahim on päässyt vapauteen. Suo armossasi ja hyvyydessäsi, että hän saa viettää hetken rauhassa kotonaan,
ennen karkotusta. Anna rakkautesi ja rauhasi voittaa kaikki hänen sydämeensä hiipivät vihollisen nuolet ja metkut. Vahvista
kaikkia vankeudessa olevia kristittyjä ja suo heille tarvittava apu kaikkiin tilanteisiin.
Iran – Yhdeksän kristittyä tuomittu
Yhdeksän kristinuskoon kääntynyttä iranilaista on kukin tuomittu viideksi vuodeksi vankeuteen ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista”.
Nyt tuomitut yhdeksän miestä ovat kotoisin pohjoisiranilaisesta Rashtin kaupungista. He ovat Abdolreza Ali Haghnejad, Shahrooz Eslamdoost, Behnam Akhlaghi, Babak Hosseinzadeh, Mehdi Khatibi, Khalil Dehghanpour, Hossein Kadivar,
Kamal Naamanian sekä Mohammed Vafada. He aikovat valittaa tuomioistaan.
Miehet pidätettiin tammi- ja helmikuussa heidän koteihinsa ja kotiseurakuntiin
tehtyjen ratsioiden yhteydessä.
Kaikki yhdeksän kuuluvat samaan seurakuntaan kuin pastori Yousef Nadarkhani,
Saheb Fadaie, Mohammad Ali Mosayebzadeh ja Mohammad Reza Omidi, jotka kaikki kärsivät parhaillaan kymmenen vuoden vankeustuomioitaan. Lähde: Middle East Concern
Herra me rukoilemme tuomituille veljillemme ja heidän rakkailleen uskon kestävyyttä ja Sinun lohduttavaa, rakkaudentäyteistä, vahvistavaa läsnäoloasi. Suo, että näiden tuomioiden ja tuomittujen kautta evankeliumi leviäisi vankilan muurien
sisäpuolella ja saavuttaisi uusia sydämiä.
Iran – Jumala tekee työtä kovimmissakin sydämissä
Monet iranilaiset ovat menettäneet uskonsa islamiin, ja Marttyyrien Äänen yhteyshenkilö
kertoo, että jopa viranomaisten joukossa on elämänsä Kristukselle antaneita!
Aiemmin tänä vuonna eräs Iranin uskonnollisen poliisin viranomainen tuli uskoon kristityn
perheenjäsenen kautta. Tämä poliisi oli itse tutkinut yhtä monista salaisista kotiseurakuntaryhmistä, joita toimii eri puolilla maata. Yllätyksekseen hän sai tietää, että hänen oma
sukulaisensa oli mukana tässä ryhmässä. Poliisi raivostui, ja otti sukulaisensa puhutteluun.
Ajan myötä sukulaisen lempeä todistus ja rakastava käytös saivat poliisissa aikaan sydämen- ja mielenmuutoksen, ja hän
päätti ryhtyä seuraamaan Kristusta.
Hän on edelleen töissä uskonnollisessa poliisissa, mutta hän pyrkii suojelemaan kristittyjä.
Kiitos Herra, että Sinun rakkautesi ja hyvyytesi on vaikuttanut sanoittakin uskollisten kristittyjen vaelluksen kautta ja johdattanut muslimeja pimeydestä valkeuteen. Varjele tätä kääntynyttä poliisia ja suo, että hänen vaelluksensa johtaisi myös
muita katumukseen ja kääntymykseen.

