
Lyhyesti maailmalta – Pakistan, Egypti, Kolumbia

EU:n edustajia on 
vieraillut äskettäin Pa-
kistanissa vetoamassa 
Asia Bibin puolesta. 
Lisäksi he puhuivat 
Pakistanin edustajien 
kanssa jumalanpilk-
kalain muuttamisesta 
siten, että väärinkäy-
töksiltä vältyttäisiin ja 
että myös perättömiä 
syytteitä esittävää 

rangaistaisiin. Asia Bibi on ollut vangittuna vuodesta 
2009 lähtien ja kuolemantuomio jumalanpilkasta vah-
vistettiin hovioikeudessa kolme vuotta sitten. Tuo-
miosta valitettiin edelleen korkeimpaan oikeuteen, joka 
on viivytellyt oman käsittelynsä pitämistä. Nyt EU:n 
delegaatiota johtanut Peter van Dalen sanoo, että kor-
keimman oikeuden on määrä aloittaa käsittely joulu-
kuussa. Ryhmä ei tavannut Asia Bibiä itseään, mutta 
tapasi hänen perheensä. Asia Bibin asianajaja kertoi 
Asian voivan hyvin sekä henkisesti ja fyysisesti ja piti 
sitä suoranaisena ihmeenä. Lähde: BosNewsLife
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos, että olet suojellut ja siunannut Asiaa vankilassa.
• Auta, että vuosia jatkunut odotus viimein päättyisi ja 
korkein oikeus vapauttaisi hänet.
• Vahvista hänen miestään ja tyttäriään, jotka ikävöivät 
vaimoaan ja äitiään.

YK:n vähemmistöasioiden 
komitean jäsen Joseph 
Malak on viime sunnun-
taina lähettänyt Egyp-
tin pääministeri Sherif  
Ismailille ja muille vi-
ranomaisille varoituksen 
lopettaa kirkkojen sulke-
minen. Viestissä viran-
omaisille annettiin viikko 
aikaa avata suljetut kirkot. 
Minyan kuvernoraatissa on viimeisten viikkojen aika-
na suljettu ainakin neljä laillisesti rekisteröityä kirk-
koa. Sulkemisten takana ovat turvallisuusjoukot, jotka 
perustelevat toimia turvallisuussyillä äärimuslimien 
hyökättyä kirkkoja vastaan tai uhattua hyökkäyksellä. 
Hyökkääjiä ei ole pidätetty tai asetettu syytteeseen. 
Minyan kuvernoraatin arkkipiispa Makarios on anta-
massaan lausunnossa sanonut, että rauhan säilymiseksi 
esitetään aina kompromissien tekemistä, mutta ainoas-
taan koptit joutuvat maksamaan näistä kompromis-
seista (kirkkojen sulkemisen muodossa), eivät rauhan 
rikkojat tai hyökkääjät. Lähde: Egyptian streets
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Herra, että YK:n tasolla on herätty Egyptin kristit-
tyjen ahdinkoon.
• Kiitos, että olet varjellut väkivaltaisilta hyökkäyksiltä.
• Vaikuta Egyptin viranomaisiin, että he eivät antautuisi 
äärimuslimien painostuksen edessä.

Terveiset Kolumbiasta, josta ryhmämme palasi äskettäin! Työmme Kolumbiassa 
on tuottanut tulosta ja monet ovat antaneet elämänsä Jeesukselle vaikeilla sodan 
runtelemilla alueilla. Raamattujen, kristillisten kirjojen ja radion kautta lähe-
tettyjen ohjelmien avulla tuhannet ovat voineet kuulla evankeliumin. Jatkamme 
edelleen tätä tärkeää työtä. Matkalla kohtasimme kristillisen uskonsa vuok-
si paenneiden intiaanien ryhmän korkealla vuorella Caucan läänissä. He ovat 
asuneet rättimajoissa jo usean vuoden ajan. Muista heitä rukouksin, jotta heille 
voidaan järjestää paremmat oltavat. He käyvät töissä ympäristön viljelmillä ja 
kertovat samalla Jeesuksesta ja levittävät evankelioimiskirjoja ihmisille.

Kiitämme ja rukoilemme: 
• Jeesus, johdata työtämme Kolumbiassa.
• Johdata apua uskonsa vuoksi vainotuille. 
• Auta, että hauras rauha voisi vahvistua.


