
Kolme laosilaista perhettä, jotka ajettiin pois kotikylästään viime huhtikuussa, koska heistä oli 
tullut kristittyjä, ovat jatkaneet Kristuksesta kertomista uusille naapureilleen.

Kun heidät ajettiin pois kodeistaan, he muuttivat majoihin, joita maanviljelijät käyttävät väli-
aikaisina asuntoina kiireisen istutuskauden aikana. 

Pian he ryhtyivät keskustelemaan lähistöllä asuvien ihmisten kanssa ja jopa rukoilivat sairai-
den puolesta. Kun useat uudet naapurit paranivat rukousten seurauksena, he ja muut tapahtu-
mia todistaneet ryhtyivät niin ikään seuraamaan Kristusta. 

Alueella asuu nyt seitsemän kristittyä perhettä. 
Lähde: Marttyyrien Ääni USA

• Kiitos Jumalalle näiden uskollisten sisarten ja veljien todistuksesta, jotka eivät lannistuneet kokemastaan vainosta huoli-
matta.

• Kiitos Isä, että pidäti heistä huolen ja täytät heidän maalliset ja hengelliset tarpeensa, kun he jatkavat uskollisesti Sinun 
seuraamistasi.

Kun iranilaiset kristityt Saheb Fadaie ja Fatemeh Bakhteri olivat saa-
mistaan tuomioista tehdyn valituksen viimeisessä käsittelyssä oikeu-
dessa 15. tammikuuta, tuomarit Hassan Babaee ja Ahmad Zargar vaa-
tivat heitä kieltämään uskonsa. Kumpikaan ei suostunut. Sen jälkeen 
heille kerrottiin, että he kuulisivat pian tuomionsa ”valtion vastaisen 
propagandan levittämisestä”. Tällä hetkellä ei ole tietoa, onko päätös 
jo annettu.

Fadaie ja Bakhteri tuomittiin viime vuonna 22. syyskuuta 18 ja 12 
kuukaudeksi vankeuteen. Lisäksi Fadaielle määrättiin kaksi vuotta 
maansisäistä karkotusta Nehbandanissa, syrjäisellä alueella lähellä 
Afganistanin rajaa. Tuomiota perusteltiin sillä, että keskustelu kristin-
uskon opeista on hyökkäys islamia vastaan.

Saheb Fadaie tuotiin oikeuteen Evinin vankilasta, jossa hän jo istuu 
kymmenen vuoden vankeustuomiotaan. Hänet pidätettiin 13.5.2016  
pastori Yousef Nadarkhanin, Mohammedreza Omidin ja Yasser Mos-
sayebzadehin kanssa. Seuraavan vuoden heinäkuussa heidät kaikki 
tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankilaan “kansallisen turvallisuuden 
vastaisista teoista” sekä ”sionistisen kristinuskon edistämisestä”.

Lähde: Christian Solidarity Worldwide

• Rukoile Saheb Fadaien ja Fatemeh Bakhterin, sekä muiden us-
konsa tähden tuomittujen iranilaisten kristittyjen puolesta. Pyydä 
Herraa vahvistamaan ja rohkaisemaan heitä ja heidän perheitään.

• Rukoile, että Herra ilmestyisi näille tuomareille, niin kuin Hän on 
ilmestynyt monille iranilaisille, jotka sen jälkeen ovat ryhtyneet 
seuraamaan Jeesusta.

Kiinan viranomai-
set vaativat kristit-
tyjä osoittamaan 
ensisijaista uskolli-
suuttaan kommu-
nistista puoluetta ja 
maan johtoa koh-
taan Jumalan sijasta.

Tämä kävi käytän-
nössä erittäin selväksi viime vuoden lopulla, kun vi-
ranomaiset suorittivat Henanin provinssissa ratsian 
Dongcunin kylässä sijaitsevaan kirkkoon. 

Viranomaiset tutkivat koko rakennuksen. Lopul-
ta virkailija pysähtyi saarnastuolin eteen, jonka 
etuosaan oli kiinnitetty kymmenen käskyä. 

Hän vaati, että ensimmäinen käsky on poistet-
tava ja pyyhki lopulta itse sen yli. Viranomainen 
vastasi protestoiville uskoville, että ”Xi Jinping vas-
tustaa tätä lausuntoa. Kuka rohkenee olla tottele-
matta? Jos joku ei ole samaa mieltä, hän taistelee 
valtiota vastaan.”

”He yrittävät vääristää uskomme ja pakottaa 
meidät pettämään Jumalan”, yksi tyrmistyneistä 
seurakuntalaisista valitti. 

Lähteet: Bitter Winter, China Aid

• Rukoile, että tämän rekisteröidyn seurakunnan 
uskovat olisivat vahvoja uskossaan kieltäytyes-
sään asettamasta muita jumalia Hänen edel-
leen.

• Rukoile, että presidentti Xi Jinping, kuten 
kuningas Darius Danielin kirjan luvussa 6, tulisi 
ymmärtämään, että on vain yksi todellinen 
Jumala.

Lyhyesti ja rukoillen –  Laos, Iran, Kiina


