
 

Rukousaiheita maailmalta – Iran ja Irak 

 

Iranissa yhteensä seitsemän kristittyä on tuomittu pitkiin vankeustuomioihin kahdessa eri oikeudenkäynnissä.  

Pastori Victor Bet Tamraz (kuva vasemmalla) tuomittiin 

10 vuodeksi vankilaan, Amin Afshar Naderi (oikeanp. 

kuvassa oik.) 15 vuodeksi ja Hadi Asgari 10 vuodeksi, 

jota seuraa kahden vuoden matkustuskielto. Lisäksi 

kolmikon takuusummat nostettiin noin 53.000 euroon. 

Pastori Victor ja Amin pidätettiin useiden muiden kristit-

tyjen ohella 26.12.2014 pastorin kotoa. Assyrialaistaus-

tainen pastori Victor pääsi takuita vastaan vapaaksi 

maaliskuussa 2015. Islamista kristinuskoon kääntynyt 

Amin vapautui takuita vastaan helmikuussa 2015, mutta 

hänet ja niin ikään muslimitaustainen Hadi pidätettiin elokuussa 2016, kun he olivat perheineen piknikillä. He ovat 

olleet vankilassa siitä asti. Pastori Victorin poika, Ramiel Bet Tamraz, pidätettiin tuolloin myös ja hän odottaa omaa 

oikeudenkäyntiään, samoin pastorin vaimo, Shamiran Issavi. Syytteet heitä vastaan ovat tavanomaisia: evankeliointi, 

laiton kotiseurakuntatoiminta, kansallisen turvallisuuden vastaiset teot ja niin edelleen. Tuomioista aiotaan valittaa. 

Lähde: Middle East Concern 

 
Toisessa oikeudenkäynnissä neljä kristittyä tuomittiin 10 vuodeksi vankeuteen 
evankelioinnista ja ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista”. Tuomitut ovat 
iranilainen Nasser Navard Goltape ja kolme azerbaidzhanilaista: Yusif Farhadov, 
Eldar Gurbanov ja Bahram Nasibov. Heidät pidätettiin kesäkuussa 2016, kun he 
olivat matkustaneet Teheraniin vierailemaan ystäviensä luona. He vapautuivat 
takuita vastaan viime lokakuussa ja marraskuussa azerbaidzhanilaiset uskovat 
matkustivat takaisin kotimaahansa. Näistäkin tuomioista aiotaan valittaa, mutta 
paikalliset uskovat eivät usko sen auttavan. Aiemmin tämän tyyppisistä syytteistä 
on tuomittu viideksi vuodeksi vankilaan, joten suuntaus on huolestuttava. Azer-

baidzhanilaiset menettävät takuusummansa, jos eivät palaa Iraniin, kun heidät kutsutaan kärsimään tuomioitaan, 
mutta Nasserin osalta vankilaan joutuminen vaikuttaa väistämättömältä. Lähde: Christian Solidarity Worldwide. Ku-
va: Mohabat News, kuvassa azerbaidzhanilaiset taustalla, Nasser Navard Goltape edessä 
 

Työalueeltamme Nahlan laaksosta Irakin Kur-
distanissa on jälleen lähetetty kiitokset Suo-
men uskoville, jotka ovat heitä tukeneet. Tällä 
kertaa kiitokset tulevat Bilmandy-salin kun-
nostamiseen annetuista varoista. Bilmandy-
nimisessä kylässä Nahlan laaksossa sijaitsevaa 
rakennusta käytetään jumalanpalveluksien 
ohella kaikkien laakson asukkaiden yhteisenä 
kokoontumispaikkana, jossa järjestetään eri-

laisia tapahtumia. Sinne myös saapuvat avuntarpeessa olevat. Kuvissa sali ennen ja jälkeen remontin. Lähteet: Mart-
tyyrien Ääni, Immanuel Peace Center 


