
Asia Bibi vapautettiin vankilasta torstaina 8. marraskuuta. Sieltä hänet kuljetettiin 
lentokoneella ”turvalliseen paikkaan” toisaalla Pakistanissa. 

Asia Bibin perhe on pyytänyt, että hänen olinpaikastaan ei esitettäisi arvailuja, sillä 
tilanne on heille kaikille yhä vaarallinen.

Pakistanin viranomaiset ovat vakuuttaneet kunnioittavansa korkeimman oikeuden 
päätöstä ja myös Asia Bibin oikeuksia. Silti, syystä tai toisesta, Asia Bibi on yhä Pakista-
nissa, jossa äärimuslimien joukot vaativat kovaan ääneen hänen hirttämistään.

Aiemmin kerrottiin, että häntä syyttänyt imaami olisi aikeissa valittaa korkeimman 
oikeuden päätöksestä, mutta toistaiseksi ei ole tietoa, onko korkein oikeus antanut 
valitusluvan tai ottanut valituksen käsittelyyn. Jos se käsitellään, tuomareina toimivat eri 

henkilöt kuin Asian tuomion kumonneet.
Samaan aikaan kartoitetaan kiivaasti maita, jonne Asia Bibi perheineen voisi siirtyä turvaan. Iso-Britannia on jo ilmoittanut, 

että se ei tarjoa heille turvapaikkaa mahdollisten Britanniassa koittavien mellakoiden ja Britannian suurlähetystöihin kohdis-
tuvien hyökkäysten vuoksi. 

Tällä hetkellä Kanadan viranomaiset pohtivat turvapaikan myöntämistä perheelle. Kanadan pääministeri Justin Trudeau on 
kertonut, että Kanada käy Pakistanin viranomaisten kanssa keskusteluja aiheesta.

Lähteet: Daily Times, The Telegraph, The Guardian

• Rukoile, että perheelle löytyisi pian turvallinen maa, ja että heidät päästettäisiin lähtemään sinne.
• Rukoile myös Pakistanissa vallitsevan tilanteen puolesta, että viranomaiset onnistuisivat hillitsemään mellakat ja että 

Pakistanin kristityt eivät joutuisi äärimuslimien hyökkäysten kohteiksi.
Olemme kertoneet Thai-

maassa olevien kristittyjen 
pakistanilaisten ahdingosta. 
Heidän lisäkseen maassa on 
myös vietnamilaisia kristit-
tyjä, joiden tilanne on hyvin 
samankaltainen.

Elokuussa Thaimaan viran-
omaiset pidättivät kymme-

nittäin montagnard-kansaan kuuluvia vietnamilaisia. Heistä 
suuri osa on kristittyjä ja paennut Thaimaahan uskonsa 
vuoksi kohtaamaansa vainoa. 

Elokuisten pidätysten myötä vanhemmat joutuivat eroon 
lapsistaan. Aikuiset vietiin pidätyskeskuksiin ja lapset, 47 
lasta, toisaalle thai-viranomaisten huostaan.

”Olen hyvin peloissani. Olen täällä yksin, mutta lapseni 
ovat ulkona”, kertoo 30-vuotias kristitty, Siu H’kli.

Hänen perheensä pakeni Vietnamista sen jälkeen, kun 
poliisit pidättivät ja hakkasivat hänen miehensä, koska hän 
oli matkustanut tunnetun montagnard-pastorin seurassa. 
Pastori tuomittiin myöhemmin viideksi vuodeksi vankilaan.

Suurimmalla osalla heistä on YK:n pakolaisjärjestön myön-
tämä pakolaisstatus, mutta se ei suojele pidätyksiltä.  

Lähde: South China Morning Post

• Rukoile pidätettyjen ja pidätysten pelossa piileskelevien 
kristittyjen puolesta.

• Rukoile, että heidän tilanteeseensa löytyisi ratkaisu.

Iranilaisen median hyök-
käyksien evankelista kristil-
lisyyttä vastaan kerrotaan 
olevan kasvussa.

Viimeisin mustamaalaus-
kampanja käynnistyi, kun 
Iranin uskonnolliset johtajat 
ilmaisivat julkisesti huolensa 
siitä, kuinka iranilaiset kasva-

vassa määrin hylkäävät islamin ja valitsevat kristinuskon.
Korruptio on johtanut sekä moraaliseen että taloudelli-

seen lamaan, jonka Iranin kansa on laajalti tuominnut, eri-
tyisesti sen nuoriso. Uskonnollisten johtajien suojelemaan 
ankaraan islamilaiseen ympäristöön kyllästyneinä monet 
iranilaiset etsivät vastausta elämänsä kysymyksiin islamin 
ulkopuolelta. He ovat uteliaita maansa historiasta ennen is-
lamia ja sitä tutkiessaan tulevat huomaamaan, että eräässä 
vaiheessa kristillisyydellä oli merkittävä jalansija. Tämä on 
avannut oven levittää evankeliumia Iranissa.

Uskonnolliset johtajat ovat huolissaan vaikutusvaltansa 
murenemisesta, jonka vuoksi he ovat värvänneet tiedotus-
välineet avukseen ja kiihdyttäneet kristittyjen vainoa.
Lähde: Mohabat News

• Kiitos Jumalalle siitä, että evankeliumi etenee Iranissa ja 
koskettaa yhä useampien sydämiä!

• Rukoile, että Kristuksen löytävät vahvistuisivat uskos-
saan ja kestäisivät mahdollisesti tulevan vainon.
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