
Pakistanin korkein oikeus on kumonnut Asia Bibin kuolemantuomion jumalanpilkasta.
Asia Bibin tapausta käsitellyt kolmesta tuomarista koostunut ryhmä kertoi päätöksen-

sä korkeimman oikeuden presidentin Mian Saqib Nisarin johdolla keskiviikkoaamuna 31. 
lokakuuta Islamabadissa. 

Mian Saqib Nisarin julistaman päätöksen mukaan Asia Bibi on vapaa lähtemään, ellei 
häntä vastaan ole muita syytteitä. Hän on toistaiseksi yhä vankilassa.

Päätöksessä todettiin, että Asiaa vastaan ei ole esitetty pitäviä todisteita. Kolme oikeu-
dessa todistanutta henkilöä antoi keskenään ristiriitaisia lausuntoja.

Puolisotilaallisia joukkoja on määrätty asemiin eri puolille pääkaupunkia. Noin 300 
poliisia on asetettu suojelemaan korkeinta oikeutta.

Asia Bibi on ollut vangittuna jo yhdeksän vuotta, joista kahdeksan vuotta kuolemaan tuomittuna. 
Asia Bibin elämä muuttui kesäkuisena päivänä 2009, kun hän pellolla töissä ollessaan joutui riitaan joidenkin kanssaan 

työskennelleiden musliminaisten kanssa. Riita syntyi, kun Asia joi vettä yhteisestä vesiastiasta. Naiset sanoivat, että he eivät 
enää voisi juoda samasta astiasta, koska Asia saastutti sen. Naiset painostivat Asiaa kääntymään islamiin, jolloin Asia kertoi 
heille, mitä Jeesus on tehnyt hänen puolestaan ja kysyi, mitä Muhammed on tehnyt heidän puolestaan.

Lähteet: Marttyyrien Ääni, BBC, CNN, The Guardian

• Kiitos Jumalalle tästä kauan odotetusta ja toivotusta uutisesta! 
• Rukoile Jumalan varjelusta Asia Bibille ja hänen perheelleen sekä korkeimman oikeuden tuomareille, joiden henkeä 

äärimuslimit nyt uhkaavat.

Keski-Nigerian Josin 
kaupunki on ollut 
kaaoksen vallassa sen 
jälkeen, kun fulanien 
väkivalta alueella kiih-
tyi. Syyskuun 27. päivä 
Nigerian armeijan 
edustajat sallivat fu-
lanien mennä Rukuba 
Roadin asuinalueelle 

Josissa, jossa he surmasivat 20 ihmistä koteihinsa. Sekä fu-
laneille että armeijalle vihaiset asukkaat mellakoivat tämän 
jälkeen. Useita ihmisiä kuoli ja omaisuutta tuhottiin. Hyök-
käykset jatkuivat päivien ajan ja kerrotaan, että sotilasuni-
vormuihin pukeutuneet fulanit koputtivat oville ja murhasi-
vat sen jälkeen asukkaat viidakkoveitsillä ja ampumalla. 

Lokakuun alkupäivinä terroristit tappoivat seitsemän 
henkilöä Josin yliopistolla. ”Loukkaantuneiden joukossa on 
vain 2-vuotiaita lapsia”, Marttyyrien Äänen edustaja kertoi. 
”Kimppuumme on hyökätty useita kertoja vuodesta 2001 
lähtien, mutta tämä on yksi tuhoisimmista iskuista.”

• Herra, ole omiesi turvana Nigeriassa, suojele heitä hyök-
käyksiltä, anna apusi ja lohtusi kärsiville.

• Isä, puhuttele kaikkia niitä viranomaisia, jotka käyttä-
vät asemaansa väärin ja sallivat hyökkäykset kristittyjä 
vastaan niin että he tulisivat synnin tuntoon ja tekisivät 
parannuksen.

Intian Uttar Pradeshin 
osavaltion kristityille kulunut 
syyskuu oli ennätysmäisen 
vaikea. Violence Monitor 
-järjestön tilastojen mukaan 
syyskuussa tapahtui 25 kris-
tittyjen vastaista tekoa.

Tapauksista 20 sattui 
Jaunpurissa, pääministeri 

Narendra Modin vaalipiirissä lähellä hinduille pyhää Varana-
sin kaupunkia.

Syyskuun 13. päivä kristitty johti rukouskokousta, kun 
tilaisuuteen hyökättiin, hänet hakattiin ja uhattiin vakavilla 
seurauksilla, jos kokoontumiset jatkuisivat. Tämän hyökkäyk-
sen jälkeen tapahtuneet muut väkivaltaisuudet pelästyttivät 
paikalliset kristityt niin pahoin, että he pelkäsivät rukoilla 
edes omissa kodeissaan.

Hyökkäysten takana ovat olleet hindunationalistit, jotka 
syyttävät kristittyjä pakkokäännyttämisestä. 

Äärihindujen hyökkäykset kristittyjä vastaan Intiassa ovat 
nyt lähes päivittäisiä. 

Lähde: Violence Monitor, Morning Star News

• Rukoile, että Intian kristityt voisivat tuntea Jumalan huo-
lenpidon ja varjeluksen tänä vaikeana aikana ja että he 
eivät antaisi uhkausten lamaannuttaa heitä.

• Rukoile tulevien vaalien puolesta, että vaalien jälkeen 
Intiassa olisi yhä sija kristityille.
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