
Iranista kuuluu jälleen uutisia uskonsa tähden vangituista: joitakin on päästetty 
vapauteen, mutta yksi uskova on juuri ilmoittautunut vankilaan kärsimään tuomiotaan, yksi 
on kadonnut ja kolme on saanut tuomion.

Rokhsareh Ghanbari, 61-vuotias (aiemmin on kerrottu hänen olevan 65-vuotias) 
kristinuskoon kääntynyt nainen, ilmoittautui maanantaina Kachuin vankilaan 
kotikaupungissaan Karajissa kärsimään vuoden mittaisen vankeustuomionsa. 

Ennen vankilaan ilmoittautumistaan Rokhsareh, joka tunnetaan myös lempinimellä 
Mahrokh, nauhoitti lyhyen videon, jolla hän kertoo: ”Olen Rokhsareh Ghanbari, 61-vuotta. 

Iranin tiedusteluministeriön viranomaiset pidättivät minut siitä rikoksesta, että uskon Jeesukseen. He tuomitsivat minut 
vuodeksi vankilaan. Ja nyt, maanantaina 14. lokakuuta 2019 olen tullut tänne ilmoittautumaan oikeudessa, jotta minut 
siirretään vankilaan kärsimään tuomioni. Olkoon kokemani vaino ja vankeus kunniaksi Jeesuksen Kristuksen nimelle. Amen.”

Hänet pidätettiin viime joulukuussa ja häntä kuulusteltiin kymmen päivän ajan aamusta iltaan. Oikeudenkäynnissä tuomari 
oli häntä kohtaan töykeä ja nöyryytti häntä. Tammikuussa hänet pakotettiin käymään imaamin luona ”uskonnollisessa 
ohjauksessa”, jossa yhteydessä hänelle tarjottiin mahdollisuutta kääntyä takaisin islamiin.

Tuomioita, vapautumisia ja ”katoaminen”

Kolme kristinuskoon kääntynyttä miestä on tuomittu kuudeksi kuukaudeksi vankilaan 
”sionistisen kristinuskon levittämisestä”. Yhden tuomitun nimeä ei ole kerrottu 
julkisuuteen, mutta kaksi muuta ovat Asghar Salehi (43, kuvassa vasemmalla) ja 
Mohammad Reza Rezaei (35). Alun perin heidät pidätettiin viime vuoden syyskuussa 
heidän koteihinsa tehtyjen ratsioiden yhteydessä.

Neljä kuukautta vankilassa olleet Milad 
Goodarzi, Yaghoob Nateghi, Shahebedin 

Shahi ja Alireza Nourmohamadi ovat päässeet vankilasta vapaiksi Karajissa. Heidän 
kanssaan tuomittu ja vankilassa ollut Amin Khaki joutui vielä jäämään vankilaan, sillä 
hänen tuomiotaan on vielä kymmenen kuukautta jäljellä. Amin on ollut aiemminkin 
vankilassa uskonsa tähden.

Hieman yli 30-vuotiaan kristinuskoon kääntyneen Mohammad Salehin perhe ja ystävät 
ovat hyvin huolissaan, sillä hänestä ei ole kuultu sen jälkeen, kun hänet pidätettiin 
elokuussa. Vallankumouskaartin agentit pidättivät Mohammadin 25. elokuuta kotoaan 
Karajissa. On hyvin epätavallista, että henkilö on näin pitkään pidätettynä ilman, että hänen 
perheensä saa kuulla hänestä. Perhe ei edes tiedä missä häntä pidetään. Lähteet: Middle 
East Concern, Article 18

Kiitos Herra näistä vapautetuista veljistä. Kiitos, että Sinä vahvistit heitä ja autoit heitä 
kestämään. Vahvista Hengelläsi myös vielä vankeudessa olevia sisaria ja veljiä, auta heitä 

kestämään iloiten ne kärsimykset, joihin he Sinun tähtesi joutuvat. Auta heitä muistamaan Sinun opetuksesi ja Sanasi, joka 
ravitsee ja antaa elämän. Anna heidän rohkeasti tunnustaa ”…elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto”. Vahvista 

Herra Iranin kristittyjä ja anna näiden rohkeiden sisarten ja veljien toimia esikuvana heille ja johdattaa myös heidän 
ahdistajansa Elämän tielle. Herra, Sinä näet jokaisen kärsivän sisaren ja veljen. Herra, me kiitämme, että heidän jokaisen 
elämä on yksin Sinun käsissäsi. Me rukoilemme, että Sinä vahvistat siepattujen, vangittujen ja ”kadonneiden” ja uskonsa 

tähden surmattujen omaisia jälleennäkemisen ja iankaikkisuuden toivolla.
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