
Asia Bibi: ”Olen antanut kaikille anteeksi”

Pakistanissa jumalanpilkasta kuolemaan tuomittu ja sittemmin vapautettu Asia Bibi vieraili 
viime viikolla Ranskassa. Vierailullaan hän puhui useille tiedotusvälineille vankeusajastaan.

”En ole lainkaan vihainen, olen antanut sydämestäni anteeksi, en tunne katkeruutta”, Asia 
kertoi. Vuosikymmenen kestäneen koettelemuksen jälkeen Asia pääsi viimein lähtemään Pakis-
tanista toukokuussa 2019. Hän asuu nyt miehensä ja kahden tyttärensä kanssa Kanadassa, joka 
on myöntänyt heille oleskeluluvan vuodeksi. Ranskan-vierailullaan hänelle tarjottiin mahdolli-

suutta muuttaa Ranskaan.
Vankeudessa Asiaa yllytettiin kieltämään uskonsa. ”He sanoivat: ’Vaihda uskontosi, niin pääset vapaaksi’”, Asia kertoo. 

”Mieheni kertoi, että koko maailma rukoilee puolestani, jopa paavi. Se ilahdutti minua. Kuulin, että kaikkialla rukoiltiin kärsi-
mykseni päättymistä. Tunsin sen vuoksi, että heidän rukouksensa johtaisivat varmasti vapauteeni”, Asia muistelee. Lähteet: 
BBC, The Guardian, Barnabas Fund

”Kiitos Herra ihmeitä tekevästä voimastasi ja rakkaudestasi. Kiitämme vielä, että kuulit omiesi rukoukset ja autoit Asian 
vapauteen. Kiitos, että rakkautesi avulla myös Asia on voinut antaa anteeksi kaikille, jotka ovat häntä vahingoittaneet. Anna 

Herra myös meille sitä samaa voimaa ja rakkautta.”

Nigeria - Leah Sharibu 2 vuotta siepattuna

Helmikuun 19. päivä tuli kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Leah Sharibu ja 109 muuta tyttöä 
siepattiin koulustaan Dapchissa. Nyt 16-vuotias Leah on heistä ainoa, joka on yhä ISWAP-terro-
ristiryhmän hallussa. Hän oli joukon ainoa kristitty, eikä häntä vapautettu, koska hän ei suostu-
nut kieltämään uskoaan.

Leah’n äiti Rebecca Sharibu osallistui vuosipäivänä Lontoossa Leah’n puolesta pidettyyn 
mielenosoitukseen. Siellä hän pyysi Britannian viranomaisten apua tyttärensä vapauttamiseksi, 

koska Nigerian viranomaiset eivät ole siihen pystyneet. ”Olen tullut Britanniaan pyytämään apua. Kun tyttäreni siepattiin, 
meni seitsemän kuukautta ennen kuin presidentti Buhari soitti minulle. Hän sanoi, että tyttäreni vapautettaisiin pian. Kaksi 
viikkoa myöhemmin hän lähetti kolme ministeriä kotiini. He sanoivat samaa: Leah palaisi kotiin pian”, Rebecca kertoo.

Kaksi vuotta on kuitenkin kulunut, ja Leah on yhä sieppaajiensa hallussa. ”Olen todella suunniltani, mutta en voi tehdä 
mitään. Jos hallitus ei tee mitään, mitä tavallinen kansalainen voi tehdä?” Rebecca kysyy. Lähteet: Legit, BBC, MSN

”Herra me kiitämme siitä uskosta, jota olet Leah’lle antanut. Vahvista myös hänen perheettään ja heidän uskoaan Sinuun 
heidän ollessaan yhä erossa tyttärestään. Kiitos, että me saamme luottaa siihen, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden 

parhaaksi, jotka Sinua rakastavat. Anna tämä Sanasi olla vahvistuksena heille kaikille.”

Lyhyesti ja rukoillen – Vainotut sisaremme

Iran – Mary Mohammadin kiitokset tukijoille

Mary Mohammadi on tehnyt ensimmäisen sosiaalisen median julkaisunsa vapauduttuaan. 
”Olen kiitollinen kaikille teille rakkaat ystävät, jotka olitte puolestani huolissanne ja seurasitte 

tilannettani”, Mary kirjoitti Twitter-tilillään maanantaina 2. maaliskuuta.
Maryn oikeudenkäynnin oli määrä alkaa maanantaina, mutta se peruttiin. Peruutuksen arvel-

laan johtuvan Iranissa riehuvasta koronavirusepidemiasta. Mary kertoo, että uutta oikeuden-
käyntipäivää ei ole määrätty.

Mary pidätettiin lähellä Azadin aukiota 12. tammikuuta, kun siellä oli käynnissä mielenosoituksia alasammutun ukraina-
laisen matkustajakoneen vuoksi. Hänen olinpaikkansa pysyi tuntemattomana kuukauden ajan, kunnes selvisi, että häntä 
pidetään Qarchakin vankilassa Teheranista etelään.

Pidätyksensä aikana Marya pahoinpitelivät sekä mies- että naisvartijat, ja siitä seuranneet mustelmat olivat nähtävissä 
vielä kolme viikkoa tapahtuneen jälkeen. Lähde: Article 18

”Kiitos Herra, että Mary on ainakin hetkellisesti vapaana. Hoida hänen henkiset ja fyysiset haavansa ja mustelmansa 
rakkaudellasi. Anna hänelle yhä edelleen rohkeutta olla Sinun todistajasi ja anna Sinun valkeutesi, rakkautesi ja tuoksusi 

levitä hänen kauttaan.”


