Lyhyesti ja rukoillen – Vangit Iranissa ja Kiinassa
Uskonsa tähden vangitut ja koronavirus
Uskonsa tähden vangittujen kristittyjen perheet sekä Kiinassa että Iranissa ovat huolissaan
rakkaittensa tilanteesta koronaviruksen edetessä.
Molemmissa maissa vankilat ovat ylikansoitettuja, joten epidemiat pääsevät leviämään
helposti.
Iranista kerrotaan, että ainakin kolmessa vankilassa on todettu tartuntoja. Eräässä vankilassa
poliittisia vankeja, joita kristitytkin ovat, on siirretty vielä pienempään selliin, jotta saataisiin

tilaa karanteeniosastolle.
Hengityssuojainten hinta on noussut räjähdysmaisesti Iranissa, ja useat kristilliset ryhmät ovat ottaneet tehtäväkseen
hankkia niitä ja toimittaa vähävaraisille perheille. Useat kotiseurakunnat ovat peruuttaneet kokoontumisensa toistaiseksi.
Kiinassa neljässä vankilassa on juuri vahvistettu yli 500 koronavirustartuntaa ja vangittujen kristittyjen perheet ovat hyvin
huolissaan rakkaittensa vuoksi. Itä-Kiinan Shandongin provinssissa sijaitsevassa Renchengin vankilassa on todettu 207
tartuntaa. Kristitty ihmisoikeusasianajaja Wang Quanzhang on vankilassa kyseisessä provinssissa. Hänen vaimonsa Li Wenzu
kertoo, että hän ei ole saanut yhteyttä mieheensä ja hänen säännölliset vierailunsa vankilaan on peruttu koronaviruksen
vuoksi.
Lähteet: Article 18, International Christian Concern
”Kiitos Isä, että olet omiesi turvana myös vankilassa. Auta, että kristityt sekä vankilassa että sen ulkopuolella voisivat
tänäkin aikana olla siunaukseksi ympärillään oleville ja todistuksena Sinusta.”
Iranilaiskristittyjen oikeudenkäyntiä lykätty
jälleen

Viidestä viiteentoista vuoteen vankeutta tuomitun viiden
iranilaiskristityn valitusoikeudenkäyntiä on jälleen lykätty.
Assyrialaiskristityt pastori Victor Bet-Tamraz ja hänen
vaimonsa Shamiram Issavi, jotka on tuomittu kymmenen ja
viiden vuoden vankeuteen, olivat oikeudessa maanantaina 24.
helmikuuta odottaen kuulevansa viimein lopullisen päätöksen
tuomioistaan. Heidän asianajajansakin olivat paikalla ja he edustavat myös kolmea muuta tuomittua kristittyä.
Oikeudessa heille kerrottiin, ettei asiaa käsiteltäisi sinäkään päivänä, sillä eräs tuomittu, Hadi Asgari, oli jäänyt kutsumatta
paikalle. Hadin asianajaja oli kyllä läsnä, sillä hän edustaa myös Shamiramia.
On kulunut jo lähes kolme vuotta siitä, kun pastori Victor, Hadi ja Kavian Fallah-Mohammadi tuomittiin kymmeneksi
vuodeksi vankilaan ja Amin Afshar Naderi viideksitoista vuodeksi. Shamiramin saamasta viiden vuoden tuomiostakin on
kulunut jo yli kaksi vuotta. Kavian on sittemmin paennut Iranista.
Näiden vuosien aikana valitusten käsittelyä on lykätty kerta toisensa jälkeen, joka kerralla eri syystä. Viimeksi marraskuussa
oikeudella sanottiin olevan liikaa tapauksia käsiteltävänään.
Tällä kertaa oikeudessa oli eri tuomari. Näyttäisi siltä, että pahamaineiset tuomarit Hassan Babaei ja Ahmad Zargar on
siirretty toisaalle. Kristittyjen asianajajat eivät tunteneet tätä uutta tuomaria, mutta olivat tyytyväisiä hänen tapaansa toimia.
Hän oli esimerkiksi todennut käsittelyn venyneen liian kauan ja lupasi, että päätös annetaan seuraavassa kuulemisessa.
Pastoripariskunnan tytär Dabrina on puolustanut näkyvästi vanhempiaan ja muita Iranin kristittyjä. Hänelle viimein saatava
päätös on helpotus, mutta päätöksen lopullisuus hermostuttaa.
”Toisaalta olen helpottunut, että tuomari on vaihtunut sellaiseksi, joka on hylännyt ja peruuttanut monia toisia henkilöitä
vastaan nostettuja syytteitä. Se on positiivista, ja hänen käytöksensä perheeni suhteen oli myönteistä. Myös asianajajien
saama vaikutelma oli hyvä, mutta eihän sitä koskaan tiedä, eikö niin? Valehtelevatko he? Näyttävätkö he todelliset kasvonsa
vai eivät?” Lähde: Article 18
”Herra, auta että tämän viisikon pitkään kestänyt odotus epävarmuudessa tulisi pian päätökseen. Kiitos, että uusi tuomari
näytti suhtautuvan heihin aiempia paremmin. Vahvista tuomittua viisikkoa ja heidän perheitään, että epätietoisuudesta
huolimatta Sinun rauhasi olisi jatkuvasti heidän yllään.”

