
Tammikuun loppupuolella väkivaltaisen pidätyksen kohteeksi kodissaan joutunut 26-vuotias 
iranilainen Sina Moloudian on vapautettu takuita vastaan helmikuun alussa. 

Hänelle on kerrottu, että häntä tullaan syyttämään ”propagandasta valtiota vastaan kristinus-
koa levittämällä ja Raamattuja jakamalla”. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, milloin oikeudenkäynti 
pidetään.

Loppuvuodesta 2018 yli sata iranilaista kristittyä pidätettiin yhden viikon aikana. Pidätykset 
ovat jatkuneet edelleen. 

Tammikuun lopun ja helmikuun puolivälin aikana pidätettiin kuusi kristittyä, jotka kuuluvat 
jo vankilassa istuvan pastori Yousef Nadarkhanin seurakuntaan. Pastori Nadarkhani, joka oli 

aiemmin kuolemaan tuomittuna islamin hylkäämisestä, kärsii parhaillaan kymmenen vuoden vankeustuomiota ”sionistisen 
kristinuskon levittämisestä” kolmen muun seurakuntaansa kuuluvan kristityn kanssa. He ovat Saheb Fadaie, Yasser Mos-
sayebzadeh ja Mohammadreza Omidi. 

Lähteet: Middle East Concern, Article 18

•  Isä, kiitos siitä, että Sina on päässyt vapaaksi. Vahvista häntä tulevaan oikeudenkäyntiin.
• Ole kaikkien pidätettyjen kanssa, auta heitä tuntemaan, että he eivät ole yksin.

Algerialainen kris-
tinuskoon kääntynyt 
32-vuotias ”Ahmed 
Beghal” (ei hänen 
oikea nimensä), ei ole 
juuri nähnyt kahta 
pientä tytärtään sen 
jälkeen, kun hänen 
vaimonsa otti hänestä 

eron ja syytti häntä islamin halventamisesta kaksi 
vuotta sitten.

Ahmedilla olisi laillinen oikeus tavata 4 ja 6-vuotiai-
ta tyttäriään, mutta vaimon perhe estää tapaamiset. 

Ahmed kääntyi kristinuskoon vuonna 2013 ja kolme 
kuukautta myöhemmin vaimo teki saman päätöksen. 
Ongelmat alkoivat, kun heidät kastettiin kesällä 2015.

Ahmedin vanhemmat takavarikoivat hänen tuottoi-
san broileritilansa ja hän joutui etsimään muita töitä. 
Perhe levitti tietoa kääntymisestä, joten ongelmat 
seurasivat häntä uhkailujen muodossa kaikkialle.

Kaksi vuotta myöhemmin vaimon perhe sai tietää 
kristinuskoon kääntymisestä ja kutsui tyttärensä 
kuultavaksi. Peloissaan vaimo kielsi olevansa kristitty. 
Vaimo painostettiin ottamaan ero sen jälkeen, kun 
poliisit eivät suostuneet pidättämään Ahmedia.

Lähde: Morning Star News

• Kiitos, että Ahmed on pysynyt vahvana uskos-
saan.

• Pyydä, että Herra puhuisi Ahmedin vaimolle roh-
kaisten häntä, ja saattaisi perheen jälleen yhteen.

• Kiitos Ahmedin kaltaisista uskovista, jotka hinnan 
tietäen päättävät silti seurata Kristusta.

Pakistanissa neljää kristittyä naista 
syytettiin vilpillisesti jumalanpilkasta.

Tapahtumat saivat alkunsa tammi-
kuussa, kun muslimipariskunta Fayaz 
ja Samina Riazia pyydettiin muutta-
maan pois kristityltä Amjad Dildarilta 
vuokraamastaan asunnosta Karachis-
sa, enimmäkseen kristittyjen asutta-
massa kaupunginosassa. Paikallisten 

kristittyjen mukaan he olivat aiheuttaneet ongelmia naapuruston 
kristityille ja heitä pyydettiin sen vuoksi lähtemään.

Pariskunta ei ollut halukas muuttamaan. Helmikuun 19. päivä 
Samina Riaz syytti kolmea vuokraisäntänsä tytärtä Sunainaa (22), 
Sophiaa (18), Sonehaa (14) ja neljättä naista, Sophia Qamaria (30) 
Koraanin häpäisemisestä. Samina väitti, että naiset olisivat varasta-
neet Koraanin ja turmelleet sen upottamalla likaiseen veteen.

Uutinen syytöksistä levisi ja raivostuneet muslimit hyökkäsivät 
kristittyjen koteja vastaan, myös Amjad Dilarin, sekä läheiseen kirk-
koon. Joukkio tappoi lemmikkieläimiä, karjaa ja vahingoitti useita 
kristittyjen koteja kivittämällä niitä. Noin 200 kristittyä perhettä 
pakeni toisaalle Karachiin. 

”Poliisitutkinnassa kävi ilmi, että Samina Riaz lainasi Koraanin 
lähistöllä kauppaa pitävältä Khalid Khanilta”, kertoo silminnäkijä 
Aslam Masih. ”Kun hän pääsi kotiin, hän heitti sen kylpyhuoneen ve-
sisäiliöön.” Samina Riaz myönsi myöhemmin tekonsa ja hänet sekä 
hänen miehensä pidätettiin. Tilanne on silti yhä kesken, sillä kristit-
tyjen ei ole esimerkiksi sallittu avata uudelleen kirkkojaan.

Lähde: International Christian Concern

• Kiitos Herralle siitä, että vakavammilta vahingoilta vältyttiin ja 
poliisit saivat nopeasti selville, että syytökset olivat valetta. 

• Rukoile myös, että poliisit ja muut viranomaiset olisivat oikeu-
denmukaisia ja uskaltaisivat toimia sen mukaisesti.

Lyhyesti ja rukoillen –  Iran, Algeria, Pakistan


