
Lyhyesti maailmalta – Pakistan

Pastori ”Masih” (nimi muutettu) oli palvellut seurakuntaansa Pakistanissa 
20 vuoden ajan. Vuosi sitten eräs hänen seurakuntalaisensa pakotettiin kään-
tymään muslimiksi. Sen jälkeen perheen tytär yritettiin naittaa vanhemmalle 
muslimimiehelle. Perheen äiti otti yhteyttä pastori Masihiin, jonka myötävaiku-
tuksella tytär meni naimisiin kristityn miehen kanssa.

Muutaman päivän kuluttua muslimijoukko hyökkäsi pastorin kotiin vaatien 
häntä mitätöimään avioliiton. He pahoinpitelivät koko perhettä ja yrittivät 
kidnapata pastori Masihin perheen tyttären. Perhe joutui pakenemaan kotoaan 

ja etsimään uuden paikan. Sekään ei auttanut, vaan joukko pääsi heidän jäljilleen. Pastori Masih uhattiin tappaa. 
Läheiset kehottivat häntä pakenemaan maasta. Viime syksynä pastori pääsi turvaan Suomeen ja on täältä käsin 
yrittänyt auttaa perhettään. Marttyyrien Ääni on lähettänyt tukea perheelle.
 
• Herra, varjele ja johdata pastori Masihin perhettä.
• Rukoilemme, että perhe saisi yhdistyä jälleen ja elää turvallisessa paikassa.
• Rukoile myös vainoajien puolesta, että Herra antaisi heille ymmärrystä ja he oppisivat rakastamaan lähimmäi-

siään.

Keskiviikkona 17. 4. Muhammad 
Rizwan Gujjar kaatoi kerosiinia 
25-vuotia Asma Yaqoobin päälle 
ja sytytti hänet palamaan. Asma 
sai palovammoja 80 prosenttiin 
kehostaan ja taisteli hengestään 
sairaalassa viime sunnuntaihin 
saakka, jolloin hän menehtyi.

”Asma kertoi meille, että tuona 
iltana Gujjar tuli talolle, jossa Asma toimi sisäkkönä ja sanoi 
hänelle, että hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kieltää 
uskonsa ja mennä hänen kanssaan naimisiin seuraavana aa-
muna”, Asman äiti Parveen Akhtar kertoi. ”Tyttäreni kieltäy-
tyi, jolloin Muhammad tyhjensi pullollisen petrolia hänen 
päälleen ja sytytti hänet palamaan.” 

Asma itse kertoi sairaalassa ennen kuolemaansa, että Gu-
jjar oli painostanut häntä naimisiin kanssaan jo pidemmän 
aikaa, mutta hän oli torjunut miehen, koska ei halunnut 
kieltää uskoaan. 

Gujjar on pidätetty ja hän on tunnustanut teon, mutta hä-
nen sanotaan väittäneen, että kyseessä oli vahinko. Lähde: 
Morning Star News

• Isä, kiitos Asman rohkeudesta esimerkistä.
• Lohduta Asman perhettä ja läheisiä.
• Puhuttele Muhammadia niin, että hänestä tulisi Sinun 

todistajasi.

Viime lauantaina Pakis-
tanin korkeimman oi-
keuden presidentti Saqib 
Nisar ilmoitti, että korkein 
oikeus käsittelisi pian Asia 
Bibin jumalanpilkkata-
pauksen. Hän myös mää-
räsi poliisit suojelemaan 
hänen asianajajaansa Saif 
ul-Malookia.

”Vetoomuksesi Asia Bibin tapauksessa ratkaistaan 
pian ja minä itse toimin tuomarina”, Saqib Nisar 
kertoi Saif ul-Malookille. 

Asianajaja kertoi toivovansa, että oikeudenkäyn-
tipäivä määrättäisiin lähiviikkoina, sillä tuomari oli 
vakuuttanut, että kaikki vireillä olevat rikosasioista 
tehdyt vetoomukset käsiteltäisiin heinäkuuhun 
mennessä. Lähteet: Dailytimes, Tribune

• Rukoile, että oikeudenkäyntipäivä todella 
määrättäisiin pian, sillä vastaavia lupauksia on 
esitetty aiemminkin.

• Pyydä Jumalan varjelusta Asialle ja hänen laki-
miehelleen ja rohkeutta korkeimman oikeuden 
tuomarille kumota Asian kuolemantuomio ja 
päästää hänet vapaaksi.


