Lyhyesti maailmalta – Suomi/Pakistan, Vietnam, Algeria

Luterilaisen seurakunnan Pakistan-Suomi kristillinen järjestö sekä
Espoon helluntaiseurakunnan Urdu-Hindi Fellowship järjestivät 4.4.
mielenosoituksen Pakistanin kristittyjen puolesta eduskuntatalon
edustalla Helsingissä.
Noin 30 henkeä osallistui tapahtumaan, joka nosti esiin Pakistanin
kristittyjen huolestuttavan vaikean tilanteen.
Mika Niikko saapui ainoana kansanedustajana paikalle kuulemaan
pakistanilaisten hätää kotimaansa kristittyjen kohtelusta.
Tapahtumassa pidetyissä puheissa kannettiin erityistä huolta
Pakistanin jumalanpilkkalain räikeästä väärinkäytöstä kristittyjä
kohtaan. Esillä oli useita maailmalla tunnettuja tapauksia, esimerkiksi yhä vankilassa viruva Asia Bibi. Marttyyrien
Äänen Juhani Huotari haastoi meitä kaikkia toimimaan vainottujen kristittyjen puolesta.
•
•

Rakas taivaan Isä, rukoilemme pakistanilaisten kristittyjen turvallisuuden ja uskonnonvapauden puolesta.
Rukoilemme, että kristittyjen syrjintä loppuisi ja että he saisivat elää rauhassa omassa kotimaassaan.

Vietnamissa kuusi uskonnonvapautta
puolustavaa aktivistia on
nyt joutumassa oikeuden eteen torstaina 5.
huhtikuuta. Yksi heistä
on Marttyyrien Äänen
ylläpitämällä vangittujen
kristittyjen osoitelistalla
oleva Nguyen Van Dai, kristitty ihmisoikeusasianajaja ja
demokratia-aktivisti.
Heitä syytetään ”teoista, joiden tarkoitus on kumota
hallitus” ja siitä voi pahimmillaan saada kuolemantuomion.
Nguyen Van Dai on avustanut uskonnollisia vähemmistöjä eri puolilla Vietnamia. Sen vuoksi häntä on
uhkailtu, pahoinpidelty ja hän on ollut aiemmin vankilassa neljä vuotta. Tätä tulevaa oikeudenkäyntiä hän on
odottanut vangittuna yli kahden vuoden ajan. Lähde:
Christian Solidarity Worldwide
•
•

Pyydä, että Herra vahvistaisi heitä, kun he astuvat
oikeuden eteen ja antaisi heidän edustajilleen viisautta ajaa heidän asiaansa.
Rukoile, että oikeudenkäynti heitä vastaan olisi
oikeudenmukainen.

Algeriassa vangittuna
ollut Slimane Bouhafs on
vapautunut vankilasta 1.
huhtikuuta, kun hänen tuomionsa tuli täyteen.
Slimane kääntyi kristinuskoon vuonna 1997. Hänet
pidätettiin 31.7.2016, kun
hän julkaisi Facebookissa
materiaalia, jonka tulkittiin olevan islamia loukkaavaa.
Alun perin hän sai pisimmän mahdollisen tuomion,
viisi vuotta, mutta valituksen jälkeen se lyhennetiin
kolmeen vuoteen. Viime heinäkuussa hän sai osittaisen
armahduksen presidentiltä ja tuomio lyhentyi edelleen
16 kuukaudella.
Vankilassa ollessaan hänellä oli pahoja terveysongelmia, sillä hän sairastaa tulehduksellista reumatismia.
Ensimmäisessä vankilassa Constantinessa vangit
hakkasivat hänet, kun hän puolusti kristillistä uskoaan
imaamin pitämän saarnan jälkeen, jossa tämä yllytti
vihaan kristittyjä vastaan. Lähde: Middle East Concern
•
•

Kiitos Isä, että Slimane on päässyt kotiin perheensä
luokse. Paranna hänet ja auta sopeutumaan taas
tavalliseen elämään.
Kosketa Algerian viranomaisia, niin että äskettäin
syytteen saaneet toiset uskovat vapautetaan.

