
Kiina – Pastori Wang Yi edelleen pidätettynä

On kulunut jo lähes vuosi siitä, kun Early Rain -seurakunnan jäsenet näkivät viimeksi pastorinsa 
Wang Yin. Hänet ja yli sata seurakuntalaista pidätettiin joulukuussa 2018, ja pastori on ollut pidä-
tettynä siitä lähtien. Hän ei ole saanut tavata asianajajaansa.

Early Rain -seurakunta on Kiinan tunnetuimpia kotiseurakuntia. Pastori Wang Yi on joutunut 
viranomaisten hampaisiin puolustettuaan seurakuntien olemassaoloa ja puhuttuaan vainottujen 
kristittyjen puolesta. Vaikeasta vuodesta huolimatta seurakunta on jatkanut edelleen toimintaan-
sa, vaikka he eivät enää voi kokoontua rukoushuoneessaan.

Wang Yi tiesi ongelmia olevan edessä, ja ennen pidätystä hän julkaisi lausunnon uskostaan. 
”Erottakaa minut vaimostani ja lapsestani, pilatkaa mainee-

ni, tuhotkaa elämäni ja perheeni – viranomaiset kykenevät tähän kaikkeen. Kukaan ei 
kuitenkaan voi pakottaa minua kieltämään uskoani”, hän kirjoitti. 

Pastori Wang Yille voi nyt lähettää tervehdyksiä. Hänen olinpaikastaan ei ole saatu 
täyttä varmuutta, mutta häntä epäillään pidettävän Chengdun pidätyskeskuksessa. 
Lähde: Marttyyrien Ääni, China Partnership

”Kiitos Herra pastori Wang Yin vahvasta uskosta. Vahvista häntä ja koko seurakuntaa 
Henkesi ja Sanasi voimalla yhä edelleen. Anna hänen uskonkestävyytensä olla todis-

tuksena Sinusta ja olla johdatuksena pelastukseen muille vangeille.”

Kristillisten kirjojen ostamisesta ongelmia Kiinassa

Kiinalaiset kristityt ovat alkaneet joutua ongelmiin ostettuaan kristillisiä kirjoja We-
Chat-viestipalvelun verkkokaupasta. Kristillistä materiaalia tilattuaan heidät saatetaan 
kutsua ”teelle”, eli kuulusteltaviksi, viranomaisten luo.

”Vehnä-kirjakauppa” myy kristillisiä julkaisuja verkossa ja se on kiinalaisten kristittyjen 
parissa hyvin tunnettu. Erään uskovan luokse saapui paikallisia turvallisuusviranomaisia, 
koska hän oli tehnyt kyseisessä verkkokaupassa ostoksia viime vuonna. Häntä pyydettiin 
antamaan matkapuhelinnumeronsa sekä WeChat-käyttäjätunnuksensa. Hänen piti myös 

allekirjoittaa paperi, jossa hän vahvisti uskonnollisen vakaumuksensa. 
Kirjakauppa lähetti asiakkailleen varoituksen mahdollisista viranomaisten vierailuista ja antoi ohjeita siihen, miten heidän 

tulisi vastata kysymyksiin. Asiakkaita neuvotaan hävittämään kaikki tilaustiedot ja piilottamaan tilaamansa materiaalit.
Eräs kuulusteltavaksi joutunut kristitty väittää, että viranomaiset yrittävät kerätä todisteita Vehnä-kirjakauppaa vastaan 

sekä estellä Kiinan kristillisiä kirjakauppoja myymästä kirjoja. Tämä johtaisi ”hengelliseen nälänhätään” Kiinassa.
Lähde: Chinese Christian Fellowship of Righteousness
”Suojele Herra veresi voimalla kaikkia Kiinan kristittyjä. Auta, että he kaikista ongelmista huolimatta saisivat luettavakseen 

Sanaa ja heitä vahvistavaa kristillistä kirjallisuutta. Varjele heitä hengelliseltä nälänhädältä ja luopumukselta.”

Lyhyesti ja rukoillen – Kiina

Early Rain -seurakuntalainen vapautettu

Seitsemän kuukautta pidätettynä ollut Early Rain -seurakunnan jäsen Gou Zhongcan on päästetty 
vapaaksi lokakuun 22. päivänä, ja hän on palannut kotikaupunkiinsa Bazhouhun.

Häntä pidettiin julkisen turvallisuuden viraston ikkunattomassa kellarissa, koska hän ei suostunut 
kertomaan tietokoneensa ja puhelimensa salasanoja. 

Gou toipuu nyt kotonaan, sillä luonnonvalon puuttumisen vuoksi hänen näkönsä heikentyi pidä-
tyksen aikana. Muutoin hänen kerrotaan voivan hyvin. 

Gou katosi 15. maaliskuuta. Kolme päivää myöhemmin hänet nähtiin rautatieasemalla, jossa hä-
nen seurassaan oli lukuisia siviilipukuisia poliiseja. Hänen hiuksensa oli ajeltu pois ja hän oli käsiraudoissa. Lähde: China Aid

”Kiitos Herra tästä vapautetusta veljestämme. Hoida häntä armossasi ja rakkaudessasi ja kiitos, että Sinä voit myös paran-
taa hänen näkönsä ennalleen. Anna hänen kokemuksensa ja vapautumisensa vahvistaa koko seurakuntaa.”


