Lyhyesti ja rukoillen – Vangit Kiinassa ja Iranissa
Kiina – Uutta tietoa Wang Yin tuomiosta
Pastori Wang Yin asianajaja on juuri kertonut lisää yksityiskohtia pastorin oikeudenkäynnistä.
”’Meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten.’ (1. Kor. 4:9)
Tämä jae on pastori Wang Yille rakas ja hän käyttää sitä usein. Nyt Jumala jatkaa työtään hänen kauttaan siirtämällä hänet oikeudesta vankilaan”, asianajaja Peihong Zhang kertoo.
Viranomaiset veivät Wang Yin vanhemmat tapaninpäivänä pidettyyn oikeudenkäyntiin,
mutta hänen vaimonsa Jiang Rong ei saanut osallistua. Oikeudenkäynnissä Wang Yi kiisti syyllisyytensä. Loppulausunnossaan hän sanoi, että hän ei aio valittaa tuomiosta olipa se miten pitkä tahansa. Pastorin kerrotaan
laihtuneen huomattavasti, mutta henkisesti hän vaikutti voivan hyvin.
Viranomaiset pyrkivät pitämään 9 vuoden tuomion salassa. Oikeuden julkaisema tiedote siitä oli lauseen mittainen, eikä
siinä kerrottu pastorin väitetyistä rikoksista. Myös tavanomainen lokakampanja hänen maineensa pilaamiseksi puuttui. Asianajajan mukaan tämä todistaa, että viranomaiset pyrkivät tarkoituksella hoitamaan asian kaikessa hiljaisuudessa.
”Jatkakaamme rukouksia pastori Wang Yin puolesta. Rukoillaan herätystä Early Rain -seurakuntaan vainojen keskellä, sekä
Kiinan omantunnon ja tulevaisuuden puolesta”, asianajaja vetoaa. Lähde: Facebook - Pray for Early Rain Covenant Church
”Kiitos Herra, että mikään ei ole salassa Sinulta, vaikka ihmiset yrittävät peitellä pahoja tekojaan. Vahvista Wang Yin terveyttä ja anna hänelle ja koko seurakunnalle luja luottamus ja usko Sinun johdatukseesi ja lupaukseen, että kaikki yhdessä
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Sinua rakastavat.”
Iran – Pastorin poika kärsimään tuomionsa
Ramiel Bet-Tamraz (35) on kutsuttu kärsimään neljän kuukauden mittainen vankeustuomionsa ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista” Teheranin Evinin vankilaan.
Assyrialaiskristityn perheen isä, pastori Victor Bet-Tamraz on tuomittu kymmeneksi vuodeksi
vankilaan ja äiti Shamiram Issavi viideksi vuodeksi. Perheen ulkomailla asuva tytär Dabrina
Bet-Tamraz on puhunut perheensä ja iranilaisten kristittyjen puolesta.
Ramiel pidätettiin neljän muun kristityn kanssa elokuussa 2016, kun he olivat piknikillä.
Muista siellä olleista Hadi Asgari on saanut 15 vuoden tuomion, Amin Afshar Naderi 10 vuotta ja Amir-Saman Dashti Ramielin lailla neljä kuukautta. Dabrinan mukaan, vaikka hänen veljensä tuomio on lyhyt muihin verrattuna, ”päiväkin vankilassa
ilman että olet tehnyt mitään väärin, on suurta epäoikeudenmukaisuutta”. Lähde: Article 18
”Kiitos Jeesus, että saamme jättää koko perheen Sinun käsiisi. Anna heidän kohdata ja kantaa ilolla ne kärsimykset, joihin
he Sinun nimesi tähden ovat joutuneet. Vahvista heitä Hengelläsi ja anna heidän uskonsa johdattaa myös heidän vainoojansa Sinun yhteyteesi.”
Kiina – Huoli vangitun pastorin terveydestä
Vangitun pastori Zhang Shaojien vaimo vieraili hänen luonaan vankilassa joulukuun puolivälissä
sisarensa kanssa. ”Tunsin, että hänestä oli tullut eri henkilö”, vaimo kertoi.
Pastorin johtama Nanlen maakunnan kristillinen kirkko on virallinen Kolme Itse -kirkko. Hänet pidätettiin marraskuussa 2013, kun hän vastusti kirkon tontin takavarikkoa. Seuraavan vuoden heinäkuussa hänet tuomittiin 12 vuodeksi vankeuteen.
Zhangin vaimon Wang Fengruin mukaan hänen miehensä on viimeiset puoli vuotta pakotettu ottamaan pieni valkoinen pilleri. Perheen mukaan pastorin henkinen tila on tämän jälkeen heikentynyt, ja
hänen luonteensa on muuttunut täysin. Aiemmin pastori kyseli, miten perhe voi ja kehotti heitä pitämään toisistaan huolta.
Nyt viimeisimpien vierailujen aikaan hän on ollut vihainen ja syyttänyt perheen unohtaneen hänet, samaan aikaan kuin presidentti Xi tekee hienoa työtä. Wang uskoo, että perhe yritetään hajottaa ja pastoria aivopestään. Lähde: China Aid
Herra, me rukoilemme, että palautat Zhangin ennalleen ja estät näiden lääkkeiden vaikutuksen hänessä, kuten Sanasi
lupaa: ”...ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita”. Kiitos, ettei mikään voi erottaa häntä Sinusta ja sinun
rakkaudestasi. Vahvista armossasi Zhangia.

