
 

Rukousaiheita maailmalta – Iran ja Kolumbia 

 

 

Viime viikolla kerroimme, että seitsemän kristittyä oli tuomittu Iranissa pitkiin vankeustuomioihin kahdessa eri oi-

keudenkäynnissä. Nyt tietoomme on tullut viisi uutta tuomiota. 

 

Kristinuskoon kääntyneet Yousef Nadarkhani (kuvassa), Mohammadreza Omidi, Yasser 
Mossayebzadeh ja Saheb Fadaie ovat kukin saaneet 10 vuoden vankeustuomiot kotiseu-
rakunnan toimintaan osallistumisesta sekä ”sionistisen kristinuskon” edistämisestä. Lisäksi 
Yousef ja Mohammadreza on tuomittu kahdeksi vuodeksi maansisäiseen karkotukseen. 
Tuomio on annettu 24. kesäkuuta, mutta heidän asianajajansa tietoon tuomio saatettiin 
vasta 6. heinäkuuta. Nelikko pidätettiin 13.5.2016, kun he olivat nauttimassa ehtoollista 
yhdessä. Pastori Yousefia lukuun ottamatta muut kolme miestä tuomittiin viime syyskuus-
sa 80 ruoskaniskuun ”alkoholin juomisesta”, koska he joivat ehtoollisviiniä. Tuomiosta on 
valitettu, mutta päätöstä ei ole vielä tullut. Pastori Yousef tuomittiin marraskuussa 2010 
kuolemaan islamin hylkäämisen vuoksi. Uuden oikeudenkäynnin tuloksena hänen tuomi-
onsa kumottiin syyskuussa 2012. Lähde: Middle East Concern 

 
Viime viikolla uutisoimme pastori Victor Bet-Tamrazin ja kahden muun kristityn saamista pit-
kistä vankeustuomioista. Nyt on käynyt ilmi, että samassa oikeudenkäynnissä tuomittiin myös 
neljäs uskova, Kaviyan Fallah-Mohammadi (kuvassa oikealla). Hänenkin tuomionsa on kymme-
nen vuotta vankeutta ja se tuli kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista sekä kotiseurakun-
nan toimintaan osallistumisesta. Näiden tuomioiden myötä Iranissa on äskettäin tuomittu van-
kilaan 12 kristittyä vähintään 10 vuodeksi kukin. Lähde: Mohabat News 

 
Kolumbiassa FARC-sissiliikkeen kanssa tehdyn rauhansopi-
muksen mukaan sissit luovuttavat aseensa YK:n edustajille 
Kolumbian viranomaisten perustamilla leireillä, jonne sissit 
saapuvat ja jossa heitä opetetaan sopeutumaan yhteiskun-
taan. Olot leirillä ovat huonot, muun muassa puhtaasta vedestä on pulaa. Kustan-
tamistamme vedenpuhdistuslaitteista viisi on nyt viety näille leireille - sisseille, 
jotka aiemmin ovat osallistuneet kristittyjen vainoamiseen. Samalla leireille on 
voitu viedä Raamattuja ja muuta kristillistä materiaalia. Sodan aikana monet sis-
seistä ovat kuulleet kumppanijärjestömme lähettämiä kristillisiä radio-ohjelmia. 
Leireillä jotkut entisistä sisseistä ovat auttaneet veden ja kristillisen materiaalin 
jaossa. Kumppanimme pyytää muistamaan asiaa rukouksin: Että sissien vastaanot-

tama evankeliumin sanoma johtaisi heidät antamaan elämänsä kokonaan Herralle. Lähde: Marttyyrien Ääni 
 
Viikoittaiset rukousaiheet jäävät kesätauolle elokuun loppuun saakka. Seuraa uutisiamme nettisivultamme 
www.marttyyrienaani.fi sekä Facebook-sivultamme ja muista niitä rukouksin. 
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