
Jälleen on kulunut viikko, ja Asia Bibi on yhä Pakistanissa ”turvallisessa paikassa”.
Tilanteesta kiertää monenlaisia uutisia ja huhuja. Jopa Pakistanin viranomaiset an-

tavat keskenään ristiriitaisia lausuntoja etenkin siitä, onko Asia Bibi vapaa poistumaan 
Pakistanista vai ei. Joidenkin mukaan on, joidenkin mukaan ei tietenkään ole.

Tiistaina 20. marraskuuta Frankfurtissa toimittajille puhunut Asia Bibin asianajaja 
Saiful Malook kertoi, että Asia haluaa lähteä kotimaastaan mihin tahansa länsimaahan, 
joka myöntää viisumit hänelle ja hänen perheelleen. 

Malook kertoi myös, että useat maat käyvät neuvotteluja asiasta, mutta ei kertonut 
tarkempia yksityiskohtia.

Pakistanissa poliisit ovat kehottaneet kristittyjä olemaan varovaisia, sillä tiedossa on, 
että ainakin kaksi ääri-islamilaista ryhmää suunnittelee iskuja kristittyjä vastaan. Poliisi kertoo, että kristillisiin paikkoihin ja 
kirkkoihin on tehty turvajärjestelyjä, mutta uhka on silti todellinen.

Lähteet: Reuters, The New York Times, Dawn, Agenzia Fides

• Rukoile, että Asia Bibi pääsisi viimein perheineen turvalliseen maahan.
• Rukoile, että Pakistanin viranomaiset pystyisivät suojelemaan Pakistanin kristityt väkivallalta. 

Pohjois-Iranin Karajissa 
asuvat kristinuskoon käänty-
neet Behnam Ersali ja Davood 
Rasooli olivat suunnitelleet 
tapaavansa Masshadin 
kaupungissa Itä-Iranissa, 
mutta tiedusteluviranomaiset 
ilmeisesti kuuntelivat heidän 
puheluitaan ja saivat tietää 

suunnitelmasta.
Behnam Ersali oli jo Masshadissa 16. marraskuuta, ystä-

vänsä luona yöpyen, kun turvallisuusviranomaiset suorittivat 
asuntoon ratsian ja pidättivät Behnamin ja hänen ystävänsä. 
Ystävä vapautettiin muutaman tunnin kuluttua, mutta Beh-
namista ei ole kuultu sen jälkeen.

Kaksi turvallisuusviranomaista pidätti Davood Rasoolin 
aamukuudelta hänen kotoaan Karajissa, kun hän oli juuri 
valmistautumassa matkaan kohti Masshadia. Hänet vietiin 
pois, mutta viranomaiset palasivat pari tuntia myöhemmin 
ja suorittivat kotietsinnän. He takavarikoivat joitakin kirjoja 
ja henkilökohtaisia esineitä. Ystävät arvelevat, että häntä 
pidetään eristyssellissä ja kuulusteltavana Rajaei-Shahrin 
vankilassa Karajissa.

Lähde: Middle East Concern, Mohabat News

• Rukoile Behnamin ja Davoodin puolesta, että he tuntisi-
vat Pyhän Hengen läsnäolon ja saisivat viisautta vastauk-
siinsa kuulusteluissa.

• Pyydä, että Herra rohkaisisi heidän perheitään ja ystä-
viään ja suojelisi heitä lähellä olevia.

• Rukoile, että heidät vapautettaisiin pian, ja ettei heitä 
kohdeltaisi huonosti pidätyksen aikana.

Kun ugandalainen Dorika 
Kabuo ja hänen neljä lastaan 
kääntyivät kristityiksi ja liittyi-
vät paikalliseen seurakuntaan, 
Dorikan islaminuskoinen avio-
mies muuttui väkivaltaiseksi. 

Sarah, yksi Dorikan lapsis-
ta, muistelee murheellisena: 
”Tuohon aikaan isä lakkasi 

maksamasta koulumaksujamme ja huolehtimasta meistä. 
Hän myös hakkasi meitä jopa ilman syytä. Hän kielsi meitä 
menemästä kirkkoon, mutta meillä oli tapana livahtaa sinne, 
kun hän oli poissa. Jos hän sai tietää meidän käyneen kirkos-
sa, hän otti kumiruoskansa ja ruoski meidät kaikki.”

”Mikään ei voinut estää meitä kokoontumasta muiden 
uskovien kanssa, sillä sieltä saimme rohkaisua, ravintoa ja 
rakkautta. Seurakunnasta tuli meille kuin koti”, kertoo Dori-
kan poika Christopher.

”Eräänä iltana”, Dorika kertoo, “mieheni hakkasi meidät ja 
uhkasi tappaa seuraavana päivänä, jos jatkaisimme uskos-
samme. Sinä yönä pakkasimme ja pakenimme kotoamme.”

Dorikan mies yritti vielä tämän jälkeen tavoittaa heidät, 
tappaakseen. Äiti ja lapset joutuivat muuttamaan nimensä. 

Yhdysvaltojen Marttyyrien Äänen tuella Dorikalla on nyt 
uusi oma koti ja lapset käyvät koulua. Paikallinen seurakunta 
tukee ja rohkaisee heitä.

Lähteet: Marttyyrien Ääni, International Christian Concern

• Rukoile, että perhe jatkossakin luottaa Herran ja pysyy 
vahvana uskossaan.

• Rukoile, että Dorikan mieskin löytäisi Jeesuksen ja perhe 
voisi jälleen olla yhdessä.

Lyhyesti ja rukoillen –  Pakistan, Iran, Uganda


