Lyhyesti ja rukoillen – Pakistan, Egypti
On kulunut viikko siitä, kun Pakistanin korkein oikeus kumosi Asia Bibin kuolemantuomion ja määräsi hänet vapautettavaksi, mutta Asia Bibi ei vieläkään ole vapaa.
Kuten oli arvattavissa, äärimuslimit ryhtyivät TLP-puolueen johdolla mellakoimaan ja
saivat koko maan seisahduksiin. Mielenosoittajat rauhoittaakseen Pakistanin hallitus
teki heidän kanssaan sopimuksen: he saavat jättää korkeimmalle oikeudelle valituksen
päätöksestä. On myös uutisoitu, että mellakoiden yhteydessä pidätettyjä ei syytettäisi
mistään ja että Asia Bibi asetettaisiin maastapoistumiskieltoon, mutta Pakistanin sisäministerin Sheshryar Afridin keskiviikkona 7. marraskuuta Voice of Americalle antaman
haastattelun mukaan nämä tiedot eivät pitäisi paikkaansa.
Hän vakuuttaa, että hallitus toimii korkeimman oikeuden päätöksen mukaisesti, eikä
siten voi asettaa Asia Bibiä maastapoistumiskieltoon, ellei korkein oikeus niin määrää. Sisäministeri sanoo myös, että mellakoissa rikoksiin syyllistyneitä tullaan rankaisemaan lakien mukaan.
Asia Bibi on mitä ilmeisimmin edelleen samassa vankilassa, jossa hän on ollut tähän saakka. Vankila on kuitenkin muutettu
eräänlaiseksi ”turvataloksi” hänelle ja armeija on yhdessä tiedustelupalvelun kanssa ottanut sen johtoonsa.
Asia Bibin asianajaja Saif ul-Malook joutui viikonlopun aikana lähtemään Pakistanista häneen kohdistuneiden tappouhkausten vuoksi. Hän sanoo, että ei olisi itse halunnut lähteä, mutta Pakistanissa olevat YK:n edustajat painostivat hänet lähtemään. Hän lensi Alankomaihin, josta hän on hakenut turvapaikkaa. Hän aikoo silti edelleen edustaa Asia Bibiä oikeudessa,
jos on tarpeen.
Jos korkein oikeus ottaa päätöksestä tehdyn valituksen käsittelyynsä, sen käsittelevät kokonaan uudet tuomarit. Asianajaja
Saif ul-Malook on toiveikas, ettei korkein oikeus ryhdy uudelleenkäsittelyyn, sillä valituksessa ei tuotu ilmi mitään uutta.
Asia Bibin aviomies Ashiq Masih sekä perhettä edustava Joseph Nadeem ovat vedonneet erityisesti Iso-Britanniaan,
Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, että heille myönnettäisiin turvapaikka. Tähän mennessä Ranskan ja Espanjan kerrotaan tarjonneen heille turvapaikkaa. Viimeisimpien uutisten mukaan Italia yhdessä muiden länsimaiden kanssa tekee töitä Asia Bibin ja
hänen perheensä siirtämiseksi pois Pakistanista.
Lähteet: CNN, BBC, Business Standard, Geo.tv, Deutsche Welle, Morning Star News, Evangelical Focus
•
•

Rukoile edelleen Asia Bibin, hänen perheensä ja Pakistanin kristittyjen turvallisuuden puolesta.
Rukoile, että Asia Bibi vapautuisi pian ja perhe pääsisi pois Pakistanista, turvalliseen maahan.

Seitsemän kristittyä sai surmansa, kun asemiehet hyökkäsivät heitä kuljettavaa ajoneuvoa vastaan Minyan provinssissa perjantaina 2. marraskuuta. Loukkaantuneita on
ainakin kahdeksantoista. Kristityt olivat matkalla Pyhän Samuelin luostariin kahdella eri
ajoneuvolla. Edessä ajaneen suuremman bussin kuljettaja onnistui väistämään hyökkääjiä ja bussi pääsi pakoon. Kaikki surmansa saaneet matkustivat perässä tulleessa
pikkubussissa.
Viime toukokuussa samaan Pyhän Samuelin luostariin matkalla olleiden kristittyjen
ajoneuvoja vastaan hyökättiin lähes samassa paikassa, ja 29 kristittyä sai surmansa.
Kuolleista kuusi oli saman perheen jäseniä. Kuolonuhrit olivat Nady Youssef Shehata
(54), Rida Youssef Shehata (51), Kamal Youssef Shehata (20), Poussy Melad Youssef Shehata (41), Bishoy Rida Youssef Shehata (15) ja Marya Kamal Youssef Shehata (12) sekä Asaad Farouk Labeeb (36).
Isis ilmoitti olleensa iskun takana. Myöhemmin viikonlopun aikana Egyptin turvallisuuspalvelu kertoi surmanneensa 19
terroristia, jotka olivat osallisia iskuun. Viranomaisten nopea ilmoitus on herättänyt kritiikkiä, sillä epäiltyjen ollessa nyt kuolleita, on mahdoton tietää, olivatko he todella syyllisiä.
”Tunnemme sekä surua että tuskaa”, sanoi Minyan piispa Makarios. ”Surua, koska nämä tuskalliset tapahtumat toistuvat ja
tuskaa, koska koptit ovat osa tätä kotimaata ja sen rakennetta.”
Lähteet: International Christian Concern, Middle East Concern
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Rukoile, että Jumala lohduttaisi jäljelle jääneitä ja parantaisi iskussa loukkaantuneet.
Pyydä Jumalan huolenpitoa ja suojelua Egyptin kristityille.

