
Asia Bibi on viimein päässyt pois Pakistanista!

Asia Bibin asianajaja Saif Ul Malook kertoo CNN:lle, että perhe on nyt yhdessä, sillä 
hänen tyttärensä olivat lähteneet Pakistanista jo aiemmin.

Asia Bibin kuolemantuomio kumottiin viime lokakuun lopussa, mutta häntä ei 
päästetty lähtemään maasta. Etenkin ääri-islamilainen Tehreek-e-Labbaik -puolue 
vaati tuomion kumoamisen jälkeen kuolemaa Asia Bibille, ja että häntä ei saa päästää 
lähtemään Pakistanista.

Kiitos kaikille teille, jotka olette rukoilleet Asia Bibin puolesta hänen pitkinä vankeusvuosinaan, kirjoittaneet hänelle ja 
vedonneet hänen puolestaan!

Siunatkoon, varjelkoon ja johdattakoon Herra Asia Bibiä perheineen, kun he lopultakin pääsevät jälleen aloittamaan yhtei-
sen elämänsä uudessa asuinmaassaan.

Taistelu Pakistanin jumalanpilkkalakia vastaan ei silti ole ohi, sillä tälläkin hetkellä 208 pakistanilaista kristittyä on sen nojal-
la vangittuna.

Intia – Pastoria syytetty pakko-
käännyttämisestä

Huhtikuun alussa äärihinduryh-
mä Hindu Munnani syytti Tamil 
Nadun osavaltiossa seurakuntaa 
johtavaa pastori Douglasia pakko-
käännyttämisestä. Vaikutusvaltan-
sa avulla he saivat poliisin viemään 

pastorin kuulusteltavaksi.
Tuona päivänä 15 äärihindua kahden poliisin saattamana piiritti 

talon, jossa pastori Douglas piti jumalanpalveluksia. Väittäen 
hänen pakkokäännyttävän ihmisiä, he myös vaativat, että kristityt 
eivät enää saa kokoontua.

”Olemme toimineet tällä alueella viimeiset 28 vuotta”, pastori 
Douglas kertoo. ”Emme ole koskaan aiemmin kohdanneet viha-
mielisyyttä. He syyttävät, että aiheutamme häiriötä muille ihmisil-
le. Totuus kuitenkin on, että meillä ei edes ole sähköä kokousti-
lassamme, joten emme soita kovaäänistä musiikkia tai saarnaa 
mikrofonien välityksellä.”

Tällä kertaa oikeus kuitenkin toteutui: pastori Douglasia kuu-
lusteltuaan poliisit totesivat, että syytteet häntä vastaan olivat 
valheelliset. Poliisit vapauttivat pastorin ja nuhtelivat Hindu 
Munnanin jäseniä rauhallisten kristittyjen kokoontumisen häirit-
semisestä.

Lähde: International Christian Concern

• Kiitos Jumalalle, että tällä kertaa viranomaiset toimivat oikeu-
denmukaisesti. Rukoile, että useammat viranomaiset eivät 
antaisi äärihindujen vaikuttaa toimiinsa ja päätöksiinsä.

• Rukoile Intiassa käynnissä olevien vaalien puolesta, että tule-
va hallinto suojelisi myös kristittyjä ja heidän oikeuksiaan.

Sudan - Kristityt pyytä-
vät esirukouksia

Kaikkien kristillisten 
yhteisöjen johtajat 
kutsuttiin 23. huhtikuuta 
tapaamaan Sudania tällä 
hetkellä johtavan siirty-
mäajan sotilasneuvoston 
(TMC) edustajia. 

Useat seurakuntien johtajat kehottivat TMC:tä toimi-
maan kohti siviilihallintoon siirtymistä ja demokratiaa.

Erityisinä kristittyjen kohtaamina ongelmina TMC:lle 
kerrottiin, kuinka kristilliset koulut joutuvat toimimaan 
sunnuntaisin; kuinka turvallisuuspalvelu NISS häiritsee 
ja uhkailee seurakuntia; kuinka NISS ja siihen sidoksis-
sa olevat henkilöt ovat takavarikoineet seurakuntien 
omaisuutta ja kuinka kristittyjä on oikeudessa syytetty 
ulkomaiden vakoojina toimimisesta.

TMC lupasi perehtyä näihin ongelmiin ja seuraavana 
päivänä se ilmoitti, että kristillisten koulujen ei enää 
olisi pakko olla auki sunnuntaisin.

Lähde: Middle East Concern

Sudanin kristityt pyytävät rukoilemaan:
• Kiitos Jumalalle Sudanissa tapahtuvista muutoksista 

ja siitä, että kristilliset koulut saavat pitää sunnun-
tain pyhäpäivänä.

• Rukoile, että mielenosoitukset johtaisivat demokra-
tiaan ja todelliseen vapauteen kaikille.

• Rukoile, että edistystä tapahtuisi myös muissa kris-
tittyjen esittämissä ongelmakohdissa.
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