
Iran – Mary Mohammadille tuomio

Kristinuskoon kääntyneen 21-vuotiaan Mary Mohammadin oikeudenkäynti pidettiin 14. 
huhtikuuta. Nyt hänelle on kerrottu oikeuden päätös: kolme vuotta ja yksi päivä ehdollista 
vankeutta ja kymmenen ruoskaniskua.

Tuomio tuli Maryn väitetystä osallistumisesta mielenosoitukseen, joka oli seurausta 
ukrainalaisen matkustajakoneen alasampumisesta. Pidätyksensä aikana Marya 
pahoinpideltiin niin, että mustelmat olivat nähtävissä vielä kolme viikkoa myöhemmin. 
Hän oli pidätettynä puolitoista kuukautta, joista ensimmäiseen neljään viikkoon hänen 
läheisillään ei ollut tietoa, missä hän on. Hieman ennen pidätystä Mary oli erotettu 
yliopistosta.

Tuomio on ehdollinen vuoden ajan, mutta toistaiseksi ei ole tiedossa mitkä nämä ehdot 
ovat. Oikeudenkäynnissä tuomari kyseli Marylta hänen uskostaan, vaikka häntä vastaan 

nostetuilla syytteillä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa.
Mary ei aio valittaa tuomiostaan. ”Emme ole valittaneet tuomiosta, sillä vetoomustuomioistuimista on tullut tuomion 

vahvistavia tuomioistuimia”, hän sanoo.
”Minua vastaan ei ollut todisteita, joten syytteet olisi pitänyt hylätä, mutta sen sijaan minut tuomittiin ei ainoastaan 

vankilaan, vaan myös ruoskittavaksi”, Mary kertoo.
”Lisäksi täytyy mainita, että jo ennen kuin tuomio julistettiin, minä ja perheeni jouduimme kestämään kaikenlaista 

kidutusta, josta mikään ei ollut laillista, ja joita itsessään pitäisi pitää rikoksina.”
Lähde: Article 18

”Herra paranna armossasi ja rakkaudessasi kaikki Maryn ja hänen perheensä ulkoiset ja sisäiset haavat. Anna rakkautesi 
ja hyvyytesi loistaa Maryn kautta, ja johtaa hänen vainoojansakin Sinun tuntemiseesi, rakas Jeesus Kristus. Suo armossasi, 

että hänen kestävyytensä kautta myös muut kristityt saisivat uskonvahvistusta ja kestävyyttä.”

Lyhyesti ja rukoillen – Iran, Nigeria

Nigeria – Rukouspyyntö evankelistan ja uskovan puolesta

Fulani-muslimiperheeseen kuuluvasta Fatimasta tuli salainen uskova evankelista-
Ibrahimin kerrottua hänelle Jeesuksesta.

Fatima oli 17-vuotias, kun vanhemmat ilmoittivat, että koulunkäynti saa jäädä. 
He olivat järjestäneet hänelle avioliiton paljon vanhemman miehen kanssa. Fatima 
kieltäytyi avioliitosta sanoen, että hän halusi seurata Jeesusta eikä mies hyväksyisi sitä. 
Vanhemmat raivostuivat. Fatimalle annettiin vaihtoehdoksi mennä naimisiin tai tulla 
tapetuksi.

Fatima karkasi kotoa ja anoi Ibrahimilta apua. Ibrahim vei hänet pastorin luo, joka 
toimitti hänet Marttyyrien Äänen tukemaan turvataloon. Fatima asui turvakodissa useiden kuukausien ajan.

Fatiman vanhemmat arvasivat pian, että Ibrahim oli auttanut tytärtä pakenemaan ja ottivat yhteyttä paikalliseen 
Ihmisoikeuskomissioon, vaatien Ibrahimia pidätettäväksi ihmiskaupasta. Fatimaa auttanut pastori kuuli pidätyksestä ja pyysi 
Fatimaa todistamaan Ibrahimin puolesta.

Komissio vakuutti Fatimalle, että koska hän oli nyt 18-vuotias, hänen todistuksensa myötä Ibrahim pääsisi vapaaksi.
Kaikki komission jäsenet ovat muslimeja, paikallisten heimojen tehtäväänsä nimittämiä. Kun Fatima ilmoittautui 

komissiolle, hänet luovutettiinkin vanhemmilleen.
Ibrahimin oikeudenkäynti pidettiin ilman Fatiman todistusta. Se kesti alle tunnin, jonka päätteeksi hänet todettiin 

syylliseksi ihmiskauppaan ja tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankilaan. Ibrahim on tällä hetkellä vangittuna Maidugurissa ja 
Fatima puolestaan vankina vanhempiensa luona. 

”Anna Herra Ibrahimille ja Fatimalle Sinun rauhasi ja vapautesi ulkonaisista olosuhteista huolimatta. Vahvista heitä 
Hengelläsi pysymään rohkeina uskossaan ja anna heidän tuntea Sinun läsnäolosi joka hetki. Rohkaise heitä Sanallasi, jonka 

lupaukset pitävät ja pysyvät muuttumattomina eivätkä petä koskaan.”


