
Kristittyjen pidätykset Iranissa ovat jatkuneet, mutta yhtä 
tuomiota on lyhennetty.

26-vuotias kristinuskoon kääntynyt Sina Moloudian raahat-
tiin pois kotoaan Isfahanissa 23. tammikuuta kello yhdeksältä 
aamulla. Silminnäkijöiden mukaan hänen silmiensä ympärillä 
oli ruhjeita. 

Myöhemmin Sina sai soittaa vanhemmilleen ja kertoi, että 
häntä pidetään Isfahanin Dastgerdin vankilassa, josta hänet viedään oikeuteen kuulemaan syytteet.

Perjantaina 25. tammikuuta Shirazin kaupungissa pidätettiin jo lähes 40 vuotta sitten kristinuskoon kääntynyt, 64-vuotias 
Ismaeil Maghrebinejad. Viranomaiset olivat uhkailleet häntä kääntymyksestään saakka ja hän on myös täpärästi välttänyt 
yhden murhayrityksen.

Ismaeil on sittemmin saanut soittaa perheenjäsenilleen, mutta hän ei tiedä missä häntä pidetään.
Viime vuonna viideksi vuodeksi vankeuteen tuomitun, 17.11.2017 pidätetyn, Majidreza Souzanchin (35) tuomio on vähen-

netty kahteen vuoteen. Hänet on tuomittu ”evankeliseen ryhmään kuulumisesta sekä evankelioinnista” ja häntä pidetään 
Evinin vankilassa Teheranissa. Lähde: Article 18

• Rukoile Iranissa pidätettyjen ja vangittujen kristittyjen puolesta, että he tuntisivat Herran läsnäolon.
• Kiitos siitä, että evankeliumi etenee Iranissa niin, ettei se ole jäänyt viranomaisiltakaan huomaamatta. Isä, puhuttele 

heitä näiden uskovien todistusten kautta.

Pakistanin korkein oikeus ko-
koontui tiistaina 29. tammikuuta 
kertomaan, ottaako se käsitel-
täväkseen Asia Bibin tuomion 
kumoamisen johdosta jätetyn 
valituksen. Valituksen oli jättä-
nyt Qari Muhammad Salaam, 
joka alun perin nosti syytteet 
Asia Bibiä vastaan.

Korkeimman oikeuden presidentin Asif Saeed Khosan johdol-
la kerrottiin, että valituksessa ei oltu tuotu esiin mitään uutta, 
joten korkein oikeus pysyy päätöksessään: Asia Bibi on syytön.

Asia Bibin tyttäret ovat jo aiemmin lähteneet Pakistanista ja 
Asian sekä hänen miehensä Ashiq Masihin uskotaan seuraavan 
heitä pian.

Asia Bibin asianajaja Saif ul-Malook, joka joutui pakenemaan 
Hollantiin oikeuden kumottua Asian tuomion, palasi Pakista-
niin seuraamaan tiistaista käsittelyä. Hän piti korkeimman oi-
keuden päätöstä Pakistanin perustuslain ja oikeuden voittona. 

”Bibi on jo kärsinyt riittävästi rikoksesta, jota hän ei tehnyt”, 
ul-Malook kertoi. ”Hänen on aika aloittaa elämä alusta per-
heensä kanssa maassa, jossa heidän henkensä ei ole vaarassa.”

Lähteet: Morning Star News, The Guardian

• Kiitos Jumalalle tästä korkeimman oikeuden päätöksestä!
• Rukoile edelleen Asia Bibin ja hänen perheensä puolesta, 

kun he lähes kymmenen vuoden erossaolon jälkeen aloit-
tavat uudelleen elämäänsä yhdessä.

• Rukoile, että Pakistanissa säilyisi rauha ja ettei päätöstä 
kostettaisi Pakistanin kristityille.

Itsemurhaisku kated-
raaliin Etelä-Filippiineillä 
surmasi yli 20 ihmistä ja 
haavoitti yli sataa sunnun-
taina 27. tammikuuta.

Ensimmäinen räjäh-
dys tapahtui katedraalin 
sisällä, jossa ihmiset olivat 
koolla sunnuntaijumalan-

palveluksessa. Toinen räjähdys tapahtui hieman myö-
hemmin katedraalin ulkopuolella, kun kristityt pakenivat 
ulos ja turvallisuusviranomaiset alkoivat saapua paikalle.

Isis otti vastuun iskusta, mutta Filippiinien viranomai-
set kiistävät sen.

Isku tapahtui Jolon saarella Sulun provinssissa vain 
joitakin päiviä sen jälkeen, kun alueella järjestettiin kan-
sanäänestys Bangsamoron autonomisen alueen perus-
tamisesta. Sulun asukkaat olivat perustamista vastaan, 
mutta 85 prosenttia äänestäneistä kannatti sitä. Alue on 
muslimienemmistöinen, mutta kristittyjen on kerrottu 
olevan varovaisen myönteisiä autonomisen alueen pe-
rustamisen suhteen. Autonomisen alueen perustamisen 
on toivottu tuovan rauhan alueelle.

Lähteet: The New York Times, International Christian 
Concern, SITE. Kuva: Tasnim News Agency (CC 4.0)

• Rukoile iskussa omaisiaan menettäneiden sekä haa-
voittuneiden puolesta.

• Rukoile alueelle rauhaa vuosia kestäneen väkivallan 
jälkeen.

Lyhyesti ja rukoillen –  Iran, Pakistan, Filippiinit


