
Asia Bibi joutuu olemaan Pakistanissa, kunnes Tehreek-e-Labbaik -puolueen Pakistanin 
korkeimmalle oikeudelle jättämä valitus käsitellään, British Pakistani Christians -järjestöstä 
kerrotaan. ”Rukoilemme, että kuuluminen pidetään pian ja että korkeimman oikeuden tuoma-
rit tekevät oikeudenmukaisen päätöksen pitäen tuomion kumoamisen voimassa ja hylkäämällä 
valituksen automaattisesti”, järjestöstä kerrotaan. 

Kuulemiseen osallistuu ilmeisesti korkeampiarvoisia korkeimman oikeuden tuomareita.
Järjestöstä vahvistetaan, että Asia Bibi sai viettää joulun yhdessä miehensä Ashiq Masihin 

kanssa ja että koko perhe on tällä hetkellä turvassa.
Keskustelut turvapaikan myöntämisestä perheelle jatkuvat edelleen. Useat maat ovat ilmoit-

taneet halukkuudestaan myöntää turvapaikka Asia Bibille, mutta mitään virallista päätöstä ei toistaiseksi ole tehty.
Lähde: British Pakistani Christians Association

• Rukoile, että valitus käsiteltäisiin pian ja että korkeimman oikeuden tuomarit ylläpitäisivät vapauttavan tuomion.
• Pyydä viisautta ja valppautta perheen asioita hoitaville viranomaisille, että he kykenevät pitämään Asia Bibin perhei-

neen turvassa, missä he sitten ovatkin.

Intian Madhya Pra-
deshin osavaltion kristi-
tyt toivottavat tervetul-
leeksi uuden osavaltion 
hallinnon pyrkimykset 
edistää uskontojen vä-
listä harmoniaa. Monet 
toivovat, että tämän 
myötä aiemman hallituk-

sen aikana rangaistuksetta toimineet hinduradikaalit 
saadaan pysäytettyä.

Marraskuisissa osavaltion vaaleissa Kongressipuolue 
voitti Bharatiya Janata Party -puolueen (BJP). BJP oli 
hallinnut Madhya Pradeshissa 15 vuoden ajan, ja sinä 
aikana osavaltiosta tuli yksi kristinuskolle vihamielisim-
mistä Intiassa. Vuosittain osavaltiosta raportoitiin satoja 
hyökkäyksiä kristittyjä ja muslimeja vastaan.

Kongressipuolueen johtama osavaltion hallinto pyrkii 
nyt muuttamaan tilanteen. Uusi osavaltion pääministeri 
Kamal Nath on päättänyt muodostaa ministeriön, joka 
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja uskontojen välistä ystävyyt-
tä. 

Madhya Pradeshin kristittyjen johtajat kiittelevät pää-
töksestä. Bhopalin arkkipiispa Leo Cornelio kertoi UCA 
Newsille, että uusi ministeriö on tarpeen, sillä historial-
lisesti Madhya Pradesh on ollut hyvin vihamielinen. 

Lähde: UCA News

• Kiitos näistä hyvistä uutisista. Herra, auta että tämä 
olisi merkki muutoksesta myös muualla Intiassa.

• Suojele omiasi Intiassa, vahvista ja rohkaise heitä.

Runsas vuosi sitten ugandalainen 
Adijah kuuli kristillisen radio-ohjel-
man, jossa puhuttiin Jeesuksesta. 
”Aloin pohtia kristinuskoa ja sitä, 
miksi muslimien ja kristittyjen välil-
lä oli niin paljon vihamielisyyttä. En 
tiennyt sitä silloin, mutta siitä alkoi 
matkani kohti kristinuskoa”, Adijah 
kertoo.

Adijahin usko tuli pian muiden tietoon. Sen jälkeen hänen 
perheensä ja islaminuskoinen yhteisö vaativat hänen miestään 
ajamaan hänet pois, sillä hän oli vääräuskoinen ja syvästi isla-
minuskoisen perheen vihollinen. Näin mies myös teki. 

”Olet vääräuskoinen: en halua nähdä sinua täällä. Kerää vaat-
teesi ja lähde Nuriahin kanssa, sillä hänkin on alkanut lukea Raa-
mattua ja laulaa kristillisiä lauluja. Katso mitä häpeää ja tuhoa olet 
tuonut meille”, Adijahin aviomies sanoi. 

Seuraavana päivänä Adijah ja hänen nyt kuudetta luokkaa käyvä 
tyttärensä lähtivät pois. Adijahin mies on mennyt uudelleen 
naimisiin, mutta hänen sukulaisensa kertovat, että mies etsii heitä 
tappaakseen heidät. Tällä hetkellä he asuvat toisaalla Ugandassa 
ja elävät kristittyjen avun varassa. 

”Tämä ei ole ollut helppoa, mutta koettelemusten läpi Herra on 
ollut meille uskollinen. Meiltä puuttuu kaikenlaista, mutta ikuinen 
elämä ei ole yksi niistä. Taivaassa odottava palkkiomme on arvok-
kaampi, kuin nykyinen kärsimyksemme”, Adijah kertoo.

Lähde: International Christian Concern

• Rukoile Adijahin ja Nuriahin sekä muiden heidän kaltaisten-
sa puolesta. Pyydä, että Herra puhuttelisi Adijahin miestä ja 
perhettä ja korjaisi heidän suhteensa.

• Kiitos Isä siitä, että tämä sisar on löytänyt tukea muista usko-
vista. Siunaa heitä kaikkia.

Lyhyesti ja rukoillen –  Pakistan, Intia, Uganda


