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Rukoilkaa edelleen Sudanissa pidätettyjen kolmen 

sudanilaisen ja yhden tsekkiläisen uskovan puolesta. 

Heitä syytetään kapinallisten rahoittamisesta kiistellyl-

lä Etelä-Kordofanin ja Darfurin alueella. Pahimmillaan 

heitä kaikkia uhkaa kuolemantuomio. Pastori Hassan 

oli marraskuussa 2015 pidetyssä kristillisessä konfe-

renssissa kertonut mielenosoituksessa palovammoja 

saaneesta opiskelijasta. Sen johdosta Jasek matkusti 

kuukautta myöhemmin Sudaniin antaakseen 5000 $ 

sairaanhoitokuluihin. Kun Jasek oli poistumassa 

maasta, hänet tutkittiin ja hänen hallustaan löytyi kuitti 

annetuista varoista, jonka olivat allekirjoittaneet pastori Hassan ja loukkaantunut nuori, Abdulmonem. Jasek 

pidätettiin välittömästi, Hassan ja Abdulmonem sekä pastori Kuwa yhdeksän päivää myöhemmin. Ilmeisesti 

ainoa syy pastori Kuwan pidätykselle on hänen ystävyytensä pastori Hassanin kanssa. Voit myös allekirjoit-

taa Christian Solidarity Worldwiden järjestämän sähköisen englanninkielisen vetoomuksen heidän puoles-

taan tällä sivulla: http://www.csw.org.uk/setthemfree Lähde: Christian Solidarity Worldwide 

 

Iranissa sairaanhoitovapaalle päässyt Maryam Naghash Zargaran on jälleen jou-

tunut palaamaan vankilaan kesken hoitojakson. Hän pääsi sydänongelmien 

vuoksi hoitovapaalle 28. elokuuta. Vapaalle oli asetettu ehtoja, joita Maryam ei 

pystynyt täyttämään ja sen vuoksi vapaa keskeytettiin. Hän palasi Evinin vanki-

laan 17. syyskuuta. Hänen terveydentilansa ei ehtinyt kohentua riittävästi. Ru-

koilkaa hänen terveytensä ja vapaaksi pääsemisensä puolesta. Lähteet: Middle 

East Concern, Mohabat News 

 

Huolimatta Intiasta kantautuvista uutisista kristittyjen kasvavasta 

vainosta, evankeliumi menee eteenpäin. Jammu ja Kashmirin 

osavaltiossa rohkea pastori evankelistoineen voittaa jatkuvasti 

uusia uskovia. Pastori kertoo, että suvun ja perheiden vastustus 

kristityksi kääntyneille on erittäin voimakasta, josta johtuen suurin 

osa uusista uskovista harjoittaa uskoaan salaa. Sunnuntaijuma-

lanpalveluksiin saapuminen on heille liian vaarallista, joten pastori 

järjestää rukoustilaisuuksia joka päivä, jolloin uskovat voivat tulla 

seurakuntaan, kun se heille sopii. Vaikka väkivaltaiset äärihindut 

riehuvat muualla Intiassa, pastori sanoo, että 44 työvuoden aikana 

hindut eivät koskaan ole hyökänneet hänen seurakuntaansa. 

Osaksi siksi, että hänen seurakuntansa on palvellut hindulapsia perustamalla alueen ensimmäisen englan-

ninkielisen koulun ja osaksi, koska suuri muslimiyhteisö toimii puskurina. Hindut vastustavat muslimeja 

enemmän kuin kristittyjä, muslimit puolestaan asettuvat kristittyjen puolelle, koska muslimien tavoin kristityt 

palvovat yhtä Jumalaa. Lähde: Christian Aid Mission 

http://www.csw.org.uk/setthemfree

