
Kiinassa jahdataan kristillisten kirjojen ostajia

Kerroimme aiemmin, kuinka kristillisestä ”Vehnä-kirjakaupasta” kirjoja ostaneita on kuu-
lusteltu. Kiinassa on nyt käynnissä maanlaajuinen tutkinta henkilöistä, jotka ovat ostaneet 
kirjoja kyseisestä kirjakaupasta.

Kirjakaupan omistaja, Zhang Xiaomai -niminen nainen, pidätettiin 1. syyskuuta epäiltynä 
”laittomasta liiketoiminnasta”. Viranomaiset syyttivät häntä uskonnollisten julkaisujen osta-
misesta ulkomailta ja niiden laittomasta myynnistä Kiinassa.

Vehnä-kirjakauppa myy Raamattuja ja muuta kristillistä materiaalia. Se on myynyt yli 
20.000 teosta yli 10.000 henkilölle. Yli 800 kaupan myymistä kirjoista on luokiteltu laittomiksi.

Lokakuun lopulla viranomaiset vaativat kaikkia poliisiasemia ottamaan yhteyttä henkilöihin, jotka ovat ostaneet Vehnä-kir-
jakaupasta. Poliisien tehtäväksi on annettu löytää ja takavarikoida kaikki sieltä ostetut kirjat. Lähde: China Aid

”Kiitos Herra siitä rohkeudesta ja uskosta, jota Sinä olet palvelijoillesi antanut ja auta Zhangia pysymään kiinni Sinussa 
vaikeuksista huolimatta. Suojaa, varjele ja vahvista kaikkia heitä, jotka ovat ostaneet tämän kirjakaupan tuotteita. Auta, että 

mahdollisesti takavarikkoon joutuvat tuotteet koituisivat niiden löytäjien pelastukseksi.” 

Early Rain -seurakunta Kiinassa: adoptiolapset otettu pois

Poliisit häiritsevät ja uhkailevat Early Rain -seurakunnan jäseniä edelleen, kun on kulunut 
lähes vuosi ratsioista, joiden yhteydessä pidätettiin yli 100 seurakuntalaista. 

Pei Wenjun ja Jing Jiananin perhettä kohtasi suuri suru, kun viranomaiset riistivät heiltä 
neljä laillisesti adoptoitua lastaan ja lähettivät heidät eri perheisiin.

Viime vuoden ratsian aikaan viranomaisten sanoivat, että Pein ja hänen vaimonsa saamat 
adoptiopaperit eivät olleet päteviä, sillä lapset olivat ”pahan uskonnon vankeja”.

Viime kuun lopulla perheen häirintä kiihtyi jälleen, kun joukko viranomaisia saapui heidän 
kotiinsa. Viranomaiset sanoivat, että heidän pitäisi muuttaa pian. Aina kun perhe kulkee kerrostalonsa aulan läpi, sinne 
asemoidut viranomaiset uhkaavat hakata heidät.

Pariskunnan tytär on traumatisoitunut tapahtumien johdosta ja itkee öisin. Lähde: China Aid

”Kiitos Herra, että Sinä näet jokaisen näistä riistetyistä lapsista. Hoida heitä ja perheen omaa lasta armossasi. Anna 
heidän saada lapset takaisin ja löytää turvallinen koti. Auta, että ulkoisista olosuhteista huolimatta Kiinan kristityt saisivat yli 

ymmärryksen käyvän rauhan Sinussa.”

Lyhyesti ja rukoillen – Kiinan kristityt

Ensimmäinen tuomio Early Rain -seurakunnan tapauksessa

Kiinassa on 29. marraskuuta annettu ensimmäinen vankeustuomio Early Rain -seurakun-
nan tapauksessa. Sen vanhimmistoon kuuluva Qin Defu tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeu-
teen ”laittomasta liiketoiminnasta”.

Poliisit olivat luvanneet hänelle, että jos hän luopuisi itse valitsemastaan asianajajasta ja 
hyväksyisi viranomaisten hänelle nimittämät asianajajat, hänet vapautettaisiin ”muodolli-
suuksien hoitamisen” jälkeen.

Tuomio tuli 20.000 kirjasta ja vihkosesta, jotka oli tarkoitettu seurakunnan omaan käyt-
töön. Suurin osa niistä oli pieniä traktaatteja. 

On kulunut lähes vuosi siitä, kun viranomaiset suorittivat ratsioita seurakuntalaisten koteihin ja pidättivät yli sata uskovaa. 
Pastori Wang Yi on ollut pidätettynä siitä lähtien. Hänen oikeudenkäyntinsä odotetaan alkavan lähiaikoina. Omassa lausun-
nossaan pastori Wang Yi otti vastuulleen suurimman osan kirjasten olemassaolosta. Sen vuoksi hänen aiempi asianajajansa 
arvelee, että pastoria odottaa vähintään kymmenen vuoden vankeustuomio.  Lähde: Pray for Early Rain Covenant Church

”Vahvista Kristus Hengelläsi vangittuja pastoreita ja kristittyjä pysymään vahvoina uskossaan ja anna heidän pidätyksensä 
johtaa muita vankeja pelastukseen. Auta Kiinan kristittyjä olemaan viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset kristil-

listen materiaalin suhteen. Juurruta heidät syvälle Sanaasi.”


