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Pakistanissa jumalanpilkasta kuolemaantuomitun Asia Bibin tuo-
miota käsitellään korkeimmassa oikeudessa torstaina 13.10., us-
kovia kautta maailman pyydetään rukoilemaan hänen puolestaan. 
Asad Jamal, johtava ihmisoikeusasianajaja, kertoi Guardianille, 
että oikeudella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vapauttaa Bibi, sillä 
aiemmat oikeuskäsittelyt olivat toivottoman virheellisiä. ”Asiaa vas-
taan ei ehdottomasti ole minkäänlaista tapausta, en todellakaan voi 
painottaa sitä riittävän vahvasti”, hän sanoi. ”Ei pitäisi kestää 
enempää kuin puoli tuntia hylätä syytteet.” Tiedossa kuitenkin on, 
että tuomarit ovat valtavan painostuksen alaisina. 
Asia ei itse tiedä, että hänen tapauksensa käsittelyhetki on ovella: 
”Emme ole kertoneet hänelle korkeimman oikeuden kuulemisesta 

vielä”, sanoi Asian aviomies, Ashiq Masih. ”Hänen odotuksensa nousevat, kun hän kuulee oikeuskäsittelys-
tä. Joten emme ole kertoneet hänelle vielä.” 
Selvää on, että jos - ja toivottavasti kun - syytteet Asiaa vastaan kumotaan, perhe ei silti voi palata kotiky-
läänsä. Tälläkin hetkellä Asian aviomies ja tyttäret joutuvat piileksimään ja vaihtamaan asuinpaikkaansa 
säännöllisesti. Lähteet: The Guardian, The Express Tribune 

Iranissa pidätetyt kolme uskovaa, Yasser Mossayebzadeh, Saheb Fadaie ja Mohammad Reza Omidi, joita 
syytettiin ehtoollisviinin juomisesta ja ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista”, on tuomittu 80 ruoska-
niskuun kukin ensimmäisen syytteen johdosta. Iranissa kristittyjen on sallittua juoda alkoholia, mutta viran-
omaiset eivät tunnusta islamista pois kääntymistä, joten heidän mukaansa nämä kolme entistä muslimia 
ovat yhä muslimeja. He ovat valittaneet tuomiosta. Oikeudenkäynti toisen syytteen osalta pidetään 15. lo-
kakuuta. Rukoilkaa, että tuomio kumottaisiin eikä toinenkaan syyte johtaisi tuomioon. Kansallisen turvalli-
suuden vastaisista rikoksista enimmäistuomio on kuusi vuotta vankeutta. Lähteet: Christian Solidarity 
Worldwide, Middle East Concern 

 

Tällä viikolla myös kiitosaiheemme tulee Iranista. Piknikin yh-
teydessä pidätetyistä viidestä uskovasta kolme on nyt päässyt 
vapaaksi. Ramiel Bet Tamraz, Amin Nader Afshar ja Moha-
mad Dehnay vapautettiin 10. lokakuuta, kun he maksoivat 
noin 30.000 euron takuut. He eivät edelleenkään tiedä miksi 
heidät pidätettiin. Kuulustelujen perusteella he kuitenkin arve-
levat, että pidätys liittyy Ramielin isään, Victor Bet Tamraziin, 
joka toimi aiemmin virallisesti rekisteröidyn seurakunnan pas-
torina, kunnes se suljettiin. Rukoilkaa edelleen pidätettyinä 
olevien Hadi Askaryn ja Amir Sina Dashtin puolesta. Lähde: 
Middle East Concern 
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