Lyhyesti maailmalta – Laos, Iran, Pakistan

Laosissa neljä kristittyä miestä, jotka pidätettiin kahden viime
kuukauden aikana, on
vapautettu vankilasta.
Heistä ensimmäinen,
kuvassa oleva ”Sanyahak”, pidätettiin
lokakuun alussa sen
jälkeen, kun 40 ihmistä tuli uskoon hänen todistuksensa myötä. Kolme muuta miestä pidätettiin seitsemää
kristittyä perhettä vastaan kohdistetun vainon seurauksena.
Kristityt pysyvät uskollisina, vaikka heitä on kielletty
harjoittamasta uskoaan millään tavalla. Heitä tarkkaillaan tiiviisti ja he voivat joutua uudelleen pidätetyiksi,
jos heidän huomataan harjoittavan uskoaan. Lähde:
Marttyyrien Ääni USA
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos näiden miesten vapautumisesta ja heidän uskollisuudestaan.
• Siunaa noita 40 uutta uskovaa, auta heitä kasvamaan
vahvoiksi uskossaan.
• Anna vapautetuille viisautta, kun he pyrkivät löytämään
keinoja elää uskossaan ja todistaa siitä jatkossa.

Iranissa tyhjän paperin
allekirjoittamiseen pakotetuista kahdesta uskovasta vangista toinen,
Mohammad Ali Torabi,
on päästetty väliaikaisesti
vapaaksi takuita vastaan.
Takuusummaksi määrättiin 200 miljoonaa tomania, noin 50.000 euroa.
Hän pääsi vapaalle viime
keskiviikkona pidetyn oikeudenkäynnin jälkeen.
Toisaalla Iranissa 10 vuoden vankeuteen tuomitun
Naser Navad Gol-Tapehin tuomio on valituksen jälkeen pidetty voimassa. Hänen kanssaan tuomittiin samoin kymmeneksi vuodeksi kolme Iranissa vierailulla
ollutta azerbaidzhanilaista kristittyä. Tuomiot tulivat
”lähetystyöstä” ja ”kansallisen turvallisuuden vastaisesta toiminnasta”. Azerbaidzhanilaiset ovat poistuneet
Iranista eivätkä siten joutune kärsimään tuomioitaan.
Lähteet: Mohabat News, Article 18
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos, että Mohammad Ali Torabi on päässyt vapaaksi.
• Auta, että myös muut vangitut kristityt vapautettaisiin ja
heidän tuomionsa kumottaisiin.
• Vahvista ja rohkaise uskonsa tähden vangittuja.

YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilannetta tarkastellaan määräajoin.
Tarkastus on nimeltään ”Universal Periodic Review” (UPR) ja siinä muut
maat saavat esittää tarkastettavana olevan maan ihmisoikeustilanteesta
omia huomioitaan. Pakistanin tilanne oli käsiteltävänä toissa viikolla ja
sen yhteydessä Yhdysvaltojen edustaja vaati Pakistania kumoamaan jumalanpilkkalain. Aiemmin lain kumoamista ei ole vaadittu, ainoastaan sen
muuttamista. UPR:n huomautukset eivät ole sitovia ja Pakistan ilmoittikin heti, että jumalanpilkkalakia ei muuteta eikä kumota. Pakistanissa
on kuitenkin alkanut olla keskustelua jumalanpilkkalaista ja siitä, miten
Pakistanista ajatellaan muissa maissa. Lehdistössä on kirjoitettu lain
historiasta ja otettu tarkasteluun tapauksia, joissa tuomion langettamiseksi ei ole edellytetty todistusaineiston
esittämistä. Lähde: Forgotten Missionaries International
Kiitämme ja rukoilemme:
• Isä, kiitos että jumalanpilkkalaki on noussut keskusteluun. Auta, että se johtaisi muutokseen Pakistanissa.
• Suojele Pakistanin kristittyjä ja siunaa heidän tekemänsä evankeliointityö.
• Ole jumalanpilkasta tuomittujen kristittyjen kanssa henkesi kautta.

