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JOHDANTO 
 
Tämä teemaraportti on osa Suomen Maahanmuuttoviraston maatietopalvelun ERF-rahoitettua 
”Suuntaus”-hanketta, jonka tarkoitus on tunnistaa tärkeimpiä maatietoaiheita ja ennakoida entis-
tä paremmin tulevia tietotarpeita. Metodina on ollut puhuttelupöytäkirjojen systemaattinen läpi-
käyminen tarkoitusta varten laadittua lomakepohjaa käyttämällä. Tutkitut maat ovat Nigeria, 
Iran, Irak ja Venäjä, sekä kansalaisuudettomat. Tämän raportin teema on ollut pöytäkirjojen 
analyysin perusteella yksi yleisimmin esiintyneistä turvapaikanhakuperusteista. Raportti ei kui-
tenkaan sisällä viittauksia yksittäisiin pöytäkirjoihin, vaan kaikki tiedot perustuvat julkisiin lähtei-
siin. 
 
 
1. KRISTINUSKO IRANISSA 
 
Iranin kristitty yhteisö jakautuu syntyperäisiin kristittyihin ja käännynnäisiin. Yhteisön koosta ei 
ole saatavilla tarkkoja lukuja, mutta useimmiten sen arvioidaan olevan noin 300.000 suuruinen. 
Varsinkin arviot kristittyjen käännynnäisten määrästä vaihtelevat paljon, sillä valtio ei hyväksy 
eikä tunnusta muslimien kääntymistä islamista toiseen uskontoon.1 
 
Kristinuskon uskotaan olevan kasvussa Iranissa ja käännynnäisten lukumäärän alakanttiin arvi-
oitu.2 Suurin osa viimeaikaisesta käännynnäisyydestä vaikuttaa olevan yhteydessä evankeli-
seen kristillisyyden suuntaukseen, joka korostaa lähetystyön merkitystä.3 Iranin keskiluokkaisen 
väestön yleinen tyytymättömyys valtion harjoittamaan poliittiseen islamiin on paitsi tehnyt irani-
laisista vastaanottavaisia kristitylle lähetystyölle myös ajanut heitä kääntymään enenevässä 
määrin muiden vaihtoehtojen, kuten islamin mystisten suuntausten ja new age -liikkeen puo-
leen.4  
 
 
1.1. Etniset kristityt  
 
Iranin syntyperäinen kristitty yhteisö on hyvin vanha. Suurin osa kristityistä on etnisiä armenia-
laisia, joita on arviolta noin 200.000.5 Näiden lisäksi maassa on myös hyvin pieni, alle 30.000 
suuruinen etnisten assyrialaisten ja kaldealaisten kristittyjen ryhmä.6 Armenialaisten ja assyria-
laisten kristittyjen oikeus uskonharjoitukseen sekä oman uskonnon mukaiseen koulutukseen ja 
perhelakiin on turvattu perustuslaissa.7 Yhteisöillä on myös omat edustajansa parlamentissa: 
assyrialaisilla ja kaldealaisilla yksi yhteinen edustaja ja armenialaisilla kaksi, joista toinen edus-
taa pohjoisen ja toinen etelän armenialaisia.8 Tunnustettuihin uskonnollisiin vähemmistöihin, 
joita ovat etnisten kristittyjen lisäksi zarathustralaiset ja juutalaiset, kohdistuu silti syrjintää työ-
elämässä, koulutuksessa sekä rikos- ja perheoikeudellisissa asioissa.9 
 
Perinteiset kristityt yhteisöt tunnustavat pääosin ortodoksisia tai katolisia kristinuskon suuntauk-
sia ja pitävät jumalanpalvelukset omilla liturgisilla kielillään. Yhteisöt eivät pääsääntöisesti tee 
yhteistyötä protestanttisten kirkkokuntien kanssa, vaan ovat pyrkineet pysymään hyvissä väleis-
sä Iranin hallinnon kanssa. Assyrialaiset ja armenialaiset kristityt eivät hyväksy yhteisöihinsä 

                                                
1 Guardian 1.6.2015; ICHRI 2013 s.6; Sanasarian 2000 s.43-44  
2 ICHRI 2013 s.6; Landinfo 2011 
3 ICHRI 2013 s.21; Small Media 2014 
4 DIS, Landinfo & DRC 2013; Small Media 2014 
5 Sanasarian 2000 s.36 
6 ibid. s.40–43 
7 Iranin perustuslaki 1979 § 13 
8 Sanasarian 2000 s.40 
9 ICHRI 2013 s.6, 11–12 
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käännynnäisiä kristittyjä10, eivätkä assyrialaisten ja armenialaisten ortodoksikirkot tee lähetys-
työtä persialaisväestön keskuudessa.11 
 
Iranissa on ainakin 600 kirkkoa, joista enemmistö on vanhoja assyrialais- ja armenialaiskirkko-
ja.12 Vuonna 2009 pääkaupungissa Teheranissa oli 25 rekisteröityä kirkkoa, jotka kuuluivat ar-
menialaisille, assyrialaisille, protestanteille, adventisteille, katolisille ja ortodokseille.13 Teheranin 
kirkoista katolisia on kuusi, eivätkä ne ole tehneet lähetystyötä tai kastaneet muslimeja. Sama 
koskee venäläisiä ja kreikkalaisia ortodoksikirkkoja.14 
 
 
1.2. Evankeliset protestantit 
 
Iranin käännynnäisistä suurin osa on evankelisia protestanttikristittyjä, joita on arvioitu olevan 
maassa noin 70.000.15 Iranin protestanttikirkot ovat syntyneet 1800- ja 1900-luvuilla Euroopasta 
ja Yhdysvalloista tulleiden saarnaajien tekemän lähetystyön tuloksena.16 Iranin kirkoilla on kui-
tenkin oma, kantakirkoista poikkeava teologinen tulkintansa: Iranin evankelisista kristityistä suu-
rin osa ei hyväksy kolminaisuusoppia.17 
 
Iranissa toimivista protestanttikirkoista suurin on helluntailainen Jama’at-e Rabbani (engl. As-
sembly of God). Seurakunnan jäsenmäärä pääkirkossa Teheranissa on vajaa tuhat, ja sillä on 
ollut myös toimintaa muualla maassa.18 Ennen vuoden 1979 islamilaista vallankumousta angli-
kaaninen kirkko oli merkittävässä asemassa, mutta islamilainen valtio suhtautui siihen erittäin 
epäluuloisesti heti vallankumouksen alusta lähtien, eikä kirkolla enää ole juurikaan toimintaa 
Iranissa.19 
 
Iranissa kuusi johtavaa protestanttikirkkoa, joista kolme on tehnyt lähetystyötä muslimien paris-
sa, kuuluu vuonna 1986 perustettuun protestanttisten kirkkojen neuvostoon.20 Teheranissa toi-
mineiden kolmen evankelisen persiankielisen kirkon – presbyteerinen Emmanuel-kirkko Vana-
kissa, Pyhän Pietarin kirkko Imam Khomeinilla ja Jama’ate Rabbani –seurakunnan pääkirkko 
Taleghanilla21 - yhteenlaskettu jäsenmäärä oli alle 1000 vuonna 2006.22 Teheranin ulkopuolella 
persiankielisiä kirkkoja on toiminut ainakin Isfahanissa, Shirazissa, Rashtissa, Hamadanissa, 
Abadanissa, Mashhadissa, Ahvazissa, Itä- ja Länsi-Azerbaijanin maakunnissa sekä Arakissa.23 
Sittemmin käytännössä kaikki persiankieliset protestanttikirkot on joko suljettu viranomaisten 
toimesta tai ne ovat huomattavasti joutuneet rajoittamaan toimintaansa.24 
 
Iranin evankelisilla protestanttisilla kirkoilla on yhteyksiä helluntailiikkeeseen Euroopassa ja Yh-
dysvalloissa, mikä on lisännyt valtion epäluuloista suhtautumista niitä kohtaan.25 Iranissa vaiku-
tusvaltaisin ulkomaalainen toimija Elam on Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista käsin toimiva 

                                                
10 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.12-13 
11 DIS 2014 s.34 
12 Guardian 1.6.2015 
13 Landinfo 2011 s.5 
14 ibid. s.9-10 
15 ICHRI 2013 s.6 
16 Sanasarian 2000 s.43-44; Small Media 2014 s.51 
17 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.14; Small Media 2014 s.56 
18 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.23 
19 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.9-10; Sanasarian 2000 s.123-124  
20 Landinfo 2011 s.9 
21 ICHRI 4.6.2013; HR Iran 2013; IHRDC 11.6.2012 
22 Landinfo 2011 s.11 
23 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.23; ICHRI 4.6.2013 
24 ICHRI 2013; ICHRI 4.6.2013 
25 Small Media 2014 s.56 
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kristillinen järjestö, joka pyrkii levittämään kristinuskoa Iranissa tarjoamalla maassa oleville kris-
tityille teologisia oppimateriaaleja ja muuta ohjausta. Elam organisoi esimerkiksi useita epäviral-
lisesti toimivia kotikirkkoja kouluttamalla näiden pastoreita.26  
 
 
2. KRISTITTYJEN USKONHARJOITUKSEN RAJOITTAMINEN 
 
Kristillistä toimintaa tarkkaillaan tiiviisti Iranissa.27 Iranin syntyperäiset kristityt vähemmistöt - 
armenialaiset ja assyrialaiset - eivät saa pitää jumalanpalveluksiaan persian kielellä. Käytän-
nössä kaikkia kirkkoja tarkkaillaan ja niiden edellytetään raportoivan toiminnastaan viranomaisil-
le.28 Valtion mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti evankelisoiviin protestanttisiin kirkkoihin ja 
käännytystyötä tekeviin kristittyihin. Protestanttisten seurakuntien uskonharjoitusta ja järjestäy-
tymistä on rajoitettu ja jäseniä pidätetty.29 Kristittyjä käännynnäisiä saatetaan syrjiä työnsaan-
nissa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla tai erottaa työstä uskonnon perusteella. Syrjintää 
on raportoitu esiintyvän myös yritysluvan saannissa, koulutuksessa opintojen keskeyttämisellä 
tai opiskelupaikan eväämisellä, avioliitossa ja perhe-elämässä, lasten huoltajuudessa, perinnön-
jaossa sekä oikeuden edessä.30 
 
Lähetystyön tekeminen on ankarasti kielletty, sillä muslimien kääntyminen islamista toiseen us-
kontoon on laitonta Iranissa. Persiankielisten raamattujen maahantuonti ja kustantaminen on 
myös kielletty.31 Iranissa näkyy neljä persiankielistä kristittyä satelliittikanavaa (Mohabat TV, 
Sat-7 Pars, Kelisa TV ja Nejat TV), joiden signaaleja valtio pyrkii häiritsemään.32 Satelliittikana-
vat ovat lähettäneet persiankielistä kristillistä ohjelmaa ulkomailta käsin kellon ympäri vuodesta 
2003 lähtien.33 Valtio pyrkii myös estämään pääsyn iranilaisia käännynnäisiä varten tarkoitetuille 
kristillisille Internet-sivustoille.34 
 
 
2.1. Toimet persiankielisiä protestanttikirkkoja vastaan 
 
Iranissa kulttuuriministeriön (Vezarat-e Farhang va Ershad-e Eslami, lyhyesti Vezarat-e Ershad) 
uskonnollisten vähemmistöjen asioita käsittelevä osasto on kirkkojen toimintaa ja jäsenmääriä 
valvova taho.35 Kulttuuriministeriö vastaa kaikkien uskonnollisten järjestöjen toiminnan valvon-
nasta: Virallisten kirkkojen täytyy raportoida seurakuntiin liittyvistä uusista jäsenistä, joiden hen-
kilötiedot välitetään ministeriölle. Viranomaiset myös tarkistavat kirkossa kävijöiden henkilölli-
syydet seurakuntakeskusten edustalla ennen jumalanpalveluksia.36 Viralliset kirkot ovat painos-
tuksen seurauksena lopettaneet kasteiden antamisen seurakunnan ulkopuolisille.37 Noin vuo-
desta 2006–2007 lähtien Iranissa ei ole enää kastettu kristittyjä käännynnäisiä.38  
 
Iranin kristitystä yhteisöstä juuri protestantit ovat kohdanneet ongelmia viranomaisten taholta, 
koska heidän jumalanpalveluksensa pidetään persian kielellä ja kirkot harjoittavat yleensä 
käännytystyötä. Käytännössä kaikki persiankielisiä jumalanpalveluksia pitävät kirkot ovat joutu-
                                                
26 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.20 
27 ICHRI 2013 s.57–59 
28 ibid. s.6 
29 ibid. 
30 ibid. s.63 
31 Sanasarian 2000 s.74 
32 ICHRI 2013 s.11, 60 
33 Landinfo 2011 s.11 
34 Small Media 2014 
35 Sanasarian 2000 s.74 
36 ICHRI 2013 s.53; DIS, Landinfo & DRC 2013 s.11 
37 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.13 
38 DIS 2014 s.15 
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neet lopettamaan toimintansa. Jo tätä ennen auki olevat kirkot joutuivat siirtämään jumalanpal-
veluksensa perjantailta sunnuntaille, mikä on arkipäivä Iranissa, kävijämäärän vähentämiseksi. 
Lisäksi kirkkoja on vaadittu toimittamaan listat jäsenistään sulkemisen välttämiseksi.39 Kirkkoihin 
kohdistuneen painostuksen takia protestanttikirkot, mukaan lukien hyvin aktiivista lähetystyötä 
tehnyt Jama’at-e Rabbani, lopettivat kastamasta käännynnäisiä ja päästämästä näitä mukaan 
toimintaansa.40 Viranomaisten listalle päätyneistä Jama’at-e Rabbanin jäsenistä osa menetti 
työ- tai opiskelupaikkansa myöhemmin.41 
 
Vuonna 2010 Iranin kansallinen turvallisuusneuvosto teki päätöksen, että persiankieliset juma-
lanpalvelukset kirkoissa tuli kokonaan lopettaa, mistä lähtien protestanttisten kirkkojen toiminta 
on ollut hyvin vaikeaa. Vallankumouskaartin tiedusteluosasto alkoi toteuttaa tehtävää käytän-
nössä vuoden 2010 lopussa ja vuoteen 2013 mennessä suurimmatkin kirkot oli suljettu.42 Joh-
tava helluntailainen ja protestanttinen kirkko Jama’at-e Rabbani (Assembly of God) oli pitkään 
ollut valtion viranomaisten epäluulojen ensisijainen kohde, ja kesäkuussa 2013 kirkkoon kohdis-
tuneet rajoitukset huipentuivat Teheranin pääkirkon ratsiaan, pastorin vangitsemiseen ja kirkon 
lopulliseen sulkemiseen.43 Persiankielisiä jumalanpalveluksia pitänyt presbyteerinen Immanuel -
kirkko Vanakissa Teheranissa taas suljettiin vuonna 201244, ja assyrialaisten persiankielinen 
protestanttikirkko – Shahraran kirkko – suljettiin viranomaisten toimesta jo vuonna 2009.45 Kirk-
koiskujen yhteydessä on pidätetty useita pastoreita, joista muutama on edelleen vangittuna.46 
 
 
2.2. Kotikirkot 
 
Iranissa levinnyt kotikirkkoilmiö on syntynyt virallisiin kirkkoihin kohdistuneiden rajoitusten seu-
rauksena.47 Kristityt käännynnäiset kokoontuvat nykyään epävirallisissa ’kotikirkoissa’ (kelisaha-
ye khanegi), eli yksityisissä tiloissa, joita ei ole rekisteröity viranomaisille uskonnonharjoitus-
paikkoina.48 Vakiintuneet kirkot eivät pääsääntöisesti ole yhteydessä kotikirkkoihin.49 Kotikirkot 
Iranissa eivät yleensä joko teologisista tai turvallisuussyistä anna lainkaan kasteita Iranissa.50 

 
Kotikirkkojen lukumäärää on mahdotonta arvioida niiden epävirallisuuden takia. Kotikirkkoliike 
on luonteeltaan hyvin epämuodollinen, spontaani ja paikallistasolla toimiva.51 Aktiivista kotikirk-
kotoimintaa on raportoitu esiintyvän ympäri maata, etenkin Teheranissa, Rashtissa, Shirazissa 
ja Isfahanissa. Osa kotikirkoista kuuluu laajempaan, kristittyjen järjestöjen ulkomailta käsin or-
ganisoimaan verkostoon. Linkkinä kotikirkon ja järjestön välillä toimivat pastorit.52 Yksittäisissä 
kotikirkoissa kokoontuu kerralla vain enintään kymmenisen henkilöä, jotta kokoukset eivät herät-
täisi naapuruston huomiota. Usein kotikirkkojen johtajat ovat käyneet kristinuskon kursseja naa-
purimaissa, kuten Turkissa tai Armeniassa, tai saaneet koulutusta Skypen välityksellä Iranissa 
lähetystyötä tekevien kristittyjen verkostojen kautta.53 
 

                                                
39 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.10-11 
40 ibid. s.13 
41 ibid. s.23 
42 DIS 2014 s.32–34 
43 Small Media 2014 s.56 
44 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.10; IHRDC 11.6.2012 
45 ICHRI 2013 
46 IHRDC 7/2015 
47 DIS 2014 s.32–35  
48 ICHRI 2013 s.21–23 
49 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.19-20 
50 ICHRI 2013 s.56–57 
51 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.18 
52 DIS 2014 s.21-23 
53 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.19-20 
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Viime vuosina viranomaisten toimet kotikirkkoja vastaan ovat kiristyneet ja tarkkailu ja tietoisuus 
näiden toiminnasta on lisääntynyt. Viimeisten kolmen vuoden aikana pidätykset ovat yleistyneet 
selvästi ja kotikirkkojen johtajien pidätysajat ovat pidentyneet.54 Etenkin kotikirkot, joilla on yhte-
yksiä ulkomailla toimiviin kristittyihin järjestöihin, kuten Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista kä-
sin toimivaan Elamiin, ovat viranomaisten mielenkiinnon kohteena.55 Jäsenyys Elamissa voi 
johtaa syytteiseen islamilaista valtiota vastaan toimivaan ryhmään kuulumisesta.56 Kohteeksi on 
joutunut myös protestanttinen pastori Yusef Nadarkhanin johtama kirkko, jonka keskus on 
Rashtissa (yhteensä 1000 jäsentä, joista 600–700 Rashtissa).57 Kirkko on kotikirkkoverkosto, 
jolla ei ole yhteyksiä virallisesti toimiviin kirkkoihin.58 
 
Kotikirkkoon kuuluminen, lähetystyö, kristittyyn konferenssiin osallistuminen ulkomailla ja kristil-
lisen materiaalin - kuten raamattujen tai muun uskonnollisen kirjallisuuden ja ristien - hallussapi-
to voi johtaa ongelmiin viranomaisten taholta.59 Kotikirkkojen jäsenten on joskus myös raportoitu 
saaneen syytteitä laittomasta kokoontumisesta ja alkoholinkäytöstä ehtoollisella.60 Viranomais-
ten kiinnostus yksityisesti tapahtuvaa uskonharjoitusta kohtaan on kuitenkin vähäistä toimien 
kohdistuessa etenkin kotikirkkoja ja aktiivista lähetystyötä tekeviä vastaan.61 
 
 
3. ISLAMISTA LUOPUMINEN JA ISLAMIN KRITISOINTI IRANIN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ 
 
Enemmistö islamilaisista uskonoppineista katsoo, ettei muslimi voi vaihtaa uskontoaan, vaikkei 
Koraani yksiselitteisesti otakaan asiaan kantaa.62 Shiialaisten lainoppineiden enemmistö on 
klassisella kaudella vakiintuneen periaatteen mukaisesti linjannut kuolemantuomion seurauk-
seksi islamista luopumisesta. Islamilaisen tasavallan perustaja ajatollah Khomeini on lainopilli-
sessa mielipiteessään vahvistanut shiialaisten oppineiden keskuudessa vallitsevan tulkinnan.63 
Iranilaisissa tuomioistuimissa on viitattu melko vakiintuneesti tähän Khomeinin lainopillisessa 
Tahrir al-Vasila -teoksessaan ottamaan kantaan.64 
 
Islamista luopuneet jaetaan shiialaisessa traditiossa perinteisesti kahteen kategoriaan: muslimi-
vanhempien kautta uskontoon lapsesta saakka kasvatetut synnynnäiset uskonluopiot (mortad-e 
fetri, engl. innate apostate) ja ei-syntyperäiset uskonluopiot, jotka ovat kääntyneet muslimeiksi 
jossakin elämänsä vaiheessa (mortad-e melli, engl. national apostate). Khomeinin linjauksen 
mukaisesti ainoastaan ei-syntyperäiset muslimit saavat tilaisuuden katua uskosta luopumistaan 
ennen kuin heidät voi teloittaa. Shiialaisen vallitsevan näkemyksen mukaisesti naisia ei teloiteta 
islamista luopumisesta, vaan vangitaan elinkautisesti tai kunnes tämä katuu.65 
 
Iranin korkea-arvoisten uskonoppineiden välillä vallitsee erimielisyyttä siitä, minkälaiset teot riit-
tävät perusteeksi apostasialle eli islamista luopumiselle.66  Iranin rikoslakiin ei ole kodifioitu is-
lamista luopumista tuomittavaksi rikokseksi, mutta apostasiatuomioiden langettaminen on silti 
mahdollista perustuslain nojalla. Pykälä 167 säätää, että kirjoitetun lain puuttuessa tuomarin 

                                                
54 DIS 2014 s.32 
55 ICHRI 2013 s.50 
56 IHRDC 7/2014 s.31 
57 IHRDC 18.1.2013 
58 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.19-20 
59 ICHRI 2013 s.7 
60 DIS 2014 s.30 
61 ICHRI 2013 s.43 
62 IHRDC 7/2014 s.5-7 
63 ibid. s.2 
64 ICHRI 2013 s.31 
65 IHRDC 7/2014 s.8-9 
66 ibid. s.4-5 
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tulee tuomioissaan turvautua islamilaisen oikeuden periaatteisiin.67 Rikoslain pykälä 220 vahvis-
taa asian.68 Iranin rikoslaissa on myös kirjattuja pykäliä, jotka mahdollistavat syytteet valtaus-
konnon kritisoimisen perusteella. Näistä merkittävin on jumalanpilkka (sabb-e nabi, kirjaimelli-
sesti ’profeetan halventaminen’), josta rangaistaan apostasian lailla kuolemantuomiolla.69 Kuo-
lemantuomioita jumalanpilkasta (sabb-e nabi) on langetettu lähinnä islamia kritisoineille shii-
amuslimeille.70 Koska islamista luopumista ja jumalanpilkkaa koskevat kohdat on määritelty 
epäselvästi lainsäädännössä, ei ole yksiselitteistä minkälaisin perustein henkilöä voidaan syyt-
tää kyseisistä rikoksista.71 
 
Iranin rikoslain viides, harkinnanvaraisia ta’zirat-rikoksia käsittelevä luku, määrittelee myös ran-
gaistuksia uskonnollisia arvoja loukkaavista teoista.72 Rikoslain viidennen luvun pykälä 513 
(ehanat be moqadasat) säätää uskonnollisten arvojen loukkaamisesta yhdestä viiteen vuotta 
vankeutta. Syytteeseen uskonnollisten arvojen loukkaamisesta ovat johtaneet esimerkiksi teot, 
kuten islamilaisen huivinkäytön, sharia-lain ja velayat-e faqih -valtiomallin sekä shiiaoppineiden 
esimerkin seuraamisen kritisointi.73 Rikoslaillisesti rangaistavaa on myös Korkeimpien johtajien 
Khomeinin ja Khamenein halventaminen, josta rikoslain viidennen kirjan pykälän 514 mukaan 
saa 6 kk - 2 vuotta vankeutta. Laissa ei tarkemmin määritellä, mikä lasketaan halventamiseksi ja 
mikä esimerkiksi normaaliksi kritiikiksi.74  
 
Islamista toiseen uskontoon kääntyminen on erittäin arkaluontoinen asia Iranin valtion näkökul-
masta. Useita henkilöitä on syytetty oikeudessa islamista luopumisesta, mutta ylivoimaisessa 
enemmistössä tapauksista apostasia on ollut vain yksi syyte lukuisien muiden ohella.75 Hyvin 
harvoin apostasiasyytteet ovat päätyneet oikeudenkäynteihin saati tuomioiksi asti.76 Dokumen-
toiduissa tapauksissa on ollut taustalla paitsi uskonnollisia myös poliittisia syitä, jotka ovat ohjail-
leet tuomarien ottamia kantoja.77 Kristityt käännynnäiset ovat pidätysuhan alla, mutta sharia-lain 
mukaiset kuolemantuomiot islamista luopumisesta tai jumalanpilkasta ovat heidän kohdallaan 
olleet erittäin harvinaisia.78 Kristittyjen käännynnäisten apostasiatuomiot ovat herättäneet suurta 
kansainvälistä paheksuntaa, minkä takia ne ovat olleet kiusallisia Iranin oikeusjärjestelmälle.79  
 
Viime aikojen vakavimmat apostasia- ja jumalanpilkkatuomiot on annettu vallitsevien shiialaisten 
opinkappaleiden kiistämisestä.80 Iranin islamilaisen tasavallan shiialaisuuden tulkinnan kyseen-
alaistaminen voi olla erityisen vaarallista, etenkin jos sen tekee uskonnollisesti tai muulla tavoin 
vaikutusvaltainen henkilö.81 Tällaisia apostasiatuomioita 2000-luvun Iranissa ovat olleet shiiaus-
konoppineen ja entisen parlamentin jäsenen Hasan Yusefi Eshkevarin tapaus vuonna 2000, 
jossa hänet kuitenkin lopulta tuomittiin islamista luopumisen sijaan neljäksi ja puoleksi vuodeksi 
vankeuteen uskonnollisten arvojen loukkaamisesta82, islaminuskoa kritisoineen professori 
Hashem Aghajarin tapaus, jossa hän ensin sai kuolemantuomion, joka lopulta muuttui viiteen 
vuoteen uskonnollisten arvojen loukkaamisesta83 sekä itseään Jumalaksi väittäneen ja kannat-

                                                
67 Iranin perustuslaki 1979 § 167; IHRDC 7/2014 s.10–11 
68 Iranin rikoslaki 2013 § 220; IHRDC 7/2014 s.10–11 
69 Iranin rikoslaki 2013 § 262–263 
70 IHRDC 7/2014 s.27–29 
71 ibid. s.2-3  
72 Iranin rikoslaki 2013 § 513 (5. luku v.1996); IHRDC 7/2014 s.12–13 
73 IHRDC 7/2014 s.19, 22 
74 Iranin rikoslaki 2013 § 513 (5.luku v.1996) 
75 IHRDC 7/2014 s.15 
76 ICHRI 2013 s.31–32; IHRDC 7/2014 
77 IHRDC 7/2014 
78 Guardian 1.6.2015; IHRDC 7/2014 
79 DIS 2014 
80 esim. IHRDC 20.6.2015  
81 IHRDC 7/2014 
82 Tapauksen yksityiskohdat: IHRDC 7/2014 s.16–21 
83 IHRDC 7/2014 s.22–26 
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tajia keränneen Sayed Ali (Abdolreza) Gharabatin teloitus vuonna 2011 apostasiasta ja prosti-
tuutioon yllyttämisestä.84 Tuore esimerkki on shiialaisia opinkappaleita kirjassaan kiistäneen 
Hesameddin Farzizaden Ardabilin kaupungin rikosoikeudesta saama, parhaillaan valitusvai-
heessa oleva apostasiatuomio (jonka lainvoimaisuus tosin on kyseenalainen, sillä maakuntari-
kostuomioistuimia alemmat oikeusasteet eivät voi Iranissa lain mukaan langettaa kuoleman-
tuomioita).85 
 
Ainoa islamista luopumisesta teloitettu kristitty käännynnäinen, Jama’at-e Rabbani -
seurakunnan pastori Hosein Soodmand, hirtettiin Mashhadissa vuonna 1990.86 Soodmandin 
jälkeen ainoat valitustuomioistuimien vahvistamat kristittyjen käännynnäisten apostasiatuomiot 
on langetettu Mehdi Dibajille vuonna 1994 ja Yusef Nadarkhanille vuonna 2010.87 Mehdi Dibajin 
apostasiasyyte 1990-luvulla johti vankilasta vapautumisen jälkeen kuolemaan epäselvissä olo-
suhteissa.88 Apostasiasyytteet kristinuskoon kääntyneitä pastoreita vastaan ensimmäisen as-
teen rikostuomioistuimissa yleistyivät vuosina 2009–2010.89  Viime vuosien tunnetuimmat esi-
merkit ovat olleet protestantiksi kääntyneen pastori Davoodin tapaus, jossa hänet lopulta tuomit-
tiin maasta pakenemisen jälkeen poissaolevana kahden vuoden vankeuteen propagandasta ja 
jäsenyydestä kielletyssä ryhmässä90, sekä protestanttipastori Yusef Nadarkhanin tapaus, jossa 
hänet tuomittiin kuolemaan apostasiasta, mutta lopulta päätyi istumaan kolme vuotta vankeu-
dessa ”evankelisoinnista”.91 Nadarkhani on tiettävästi jatkanut toimintaansa kirkossa vankilasta 
vapautumisensa jälkeen, mutta hänet pidätettiin uudelleen lyhyesti jouluna 2012.92  
 
 
4. KRISTITTYJEN KÄÄNNYNNÄISTEN VAINO IRANISSA 
 
1980- ja 1990-luvut olivat Iranin kristittyjen kannalta synkintä aikaa.93 Kristittyjen tilanne alkoi 
heikentyä uudelleen etenkin vuodesta 2009 lähtien, eikä se ole muuttunut paremmaksi nykyisen 
presidentti Hassan Rouhanin aikana.94 Kristityt käännynnäiset nousivat viranomaisten lisäänty-
neen mielenkiinnon kohteeksi jo entisen presidentti Mahmud Ahmadinejadin ensimmäisen kau-
den alettua vuonna 2005, mutta kotikirkkojen, kristittyjen käännynnäisten ja persiankielisten 
protestanttikirkkojen vaino intensifioitui vuoden 2009 Ahmadinejadin uudelleenvalintaa seuran-
neiden laajojen mielenosoitusten puhjettua.95  
 
Kristittyjen tilanne on jatkanut huonontumistaan presidentti Hassan Rouhanin kaudella.96 YK:n 
ihmisoikeustarkkailija Ahmed Shaheedin mukaan vastoin yleisiä odotuksia ja vaalilupauksia 
Iranin yleinen ihmisoikeustilanne vaikuttaa heikentyneen ydinvoimaneuvotteluihin kohdistuneen 
huomion jätettyä varjoonsa ihmisoikeudet.97  Yhdysvaltain uskonnonvapauskommission mu-
kaan Rouhanin presidenttikaudella on pidätetty aiempaa enemmän ihmisiä uskonnon perusteel-
la.98 Myös kristittyjä on vainottu aiempaa enemmän Rouhanin valtakaudella.99 Tyypillisimpiä 
kristittyihin käännynnäisiin kohdistuvia oikeudenloukkauksia ovat olleet pidätykset, vankeus-

                                                
84 IHRDC 7/2014 s.26–27 
85 IHRDC 20.6.2015 
86 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.25; IHRDC 7/2014 s.31–32 
87 ICHRI 2013 s.31 
88 ibid. s.8 
89 FIDH 2010 s.21 
90 IHRDC 7/2014 s.29–31 
91 ibid. s.32–34  
92 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.26 
93 Sanasarian 2000 s.125; DIS, Landinfo & DRC 2013 s.7-8  
94 DIS 2014 s.25-28 
95 ICHRI 2013 s.9, 24 
96 DIS 2014 s.8 
97 Guardian 16.3.2015 
98 USCIRF 30.4.2015 
99 UK COI 2014 s.5; UCHRI 2015 
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tuomiot ja rikossyytteet.100 Ihmisoikeusjärjestöt ovat viime aikoina raportoineet kristittyihin koh-
distuneiden vankilassa tapahtuneiden pahoinpitelyiden voimakkaasta lisääntymisestä.101 Kristil-
liset internet-sivustot, kuten Article 18, Mohabbat News, Farsi Christian News Network ja Chris-
tian Solidarity Worldwide, seuraavat kristittyjen tilannetta Iranissa ja raportoivat tapauksista yksi-
tyiskohtaisesti.102 
 
 
4.1. Kristityt käännynnäiset uhkana valtion turvallisuudelle 
 
Iranissa tapahtui vuosien 2010 ja 2011 aikana linjanmuutos suhtautumisessa tunnustamattomiin 
uskonnollisiin vähemmistöihin. Vielä vuosina 2009–2010 oikeuslaitos painosti käsittelemään 
käännynnäisten tapaukset apostasiana, jolloin syytteet yleistyivät. Tavalliset rikostuomioistuimet 
olivat kuitenkin vastahakoisia käsittelemään hankalia islamista luopumistapauksia, jotka herätti-
vät myös paljon kansainvälistä paheksuntaa.103 Vuoden 2010 lopulla linjanmuutoksen seurauk-
sena käännynnäisyys kristinuskoon ja muu kielletty uskonnollisten vähemmistöjen toiminta alet-
tiin määritellä ennemmin valtiollisena turvallisuusuhkana. Vallankumouskaartin tiedustelupalvelu 
otti touko-kesäkuusta 2012 vastuun kotikirkkoratsioista sisäministeriöltä ja vallankumousoikeu-
det alkoivat käsitellä käännynnäisten tapauksia.104 Puhtaasti uskontoon perustuvat rikossyytteet 
– islamista luopuminen, jumalanpilkka ja uskonnollisten arvojen loukkaaminen – käsitellään 
Iranissa tavallisissa rikostuomioistuimissa, mutta koska mukana on yleensä syytteitä myös kan-
sallisen turvallisuuden vaarantamisesta, tapausten käsittely on siirtynyt vallankumousoikeuk-
siin.105  Strategianmuutoksen syynä voi olla apostasiatuomioiden synnyttämä laaja kansainväli-
nen kohu, kun taas valtiollisen turvallisuuden vaarantamiseen liittyvät syytökset eivät erotu yhtä 
herkästi muista poliittisista tapauksista.106 
 
Korkein johtaja ajatollah Khamenei piti vuonna 2010 Qomissa linjanvetopuheen, jossa määritteli 
uskonnolliset suuntaukset, kuten bahait, suufit, wahhabismin ja kristittyjen kotikirkkoverkostot 
uhkana valtion turvallisuudelle.107 Linjanmuutoksen seurauksena tavallisten tuomioistuimien 
kiusallisina pitämät apostasiasyytteet kävivät entistäkin harvinaisemmiksi ja vaihtuivat syytteisiin 
valtiollisen turvallisuuden vaarantamisesta vallankumoustuomioistuimissa. Vuodesta 2010 lähti-
en tyypillisimmät syytteet kristityille käännynnäisille ovat olleet valtion turvallisuuden vaaranta-
minen, jäsenyys islamilaisen tasavallan vastaisissa ryhmissä, valtionvastainen propaganda ja 
uskonnollisten arvojen loukkaaminen.108 Syytteiden poliittisuudesta huolimatta itse kuulusteluis-
sa viranomaiset ovat silti keskittyneet nimenomaan islamista luopumiseen.109 Vallankumous-
kaartin mukaantulo on tehnyt ratsioista entistä mielivaltaisempia ja ennalta-
arvaamattomampia.110  
 
 
4.2. Kristittyjen käännynnäisten pidätykset 
 
YK:n ihmisoikeustarkkailijan mukaan vuoden 2015 alussa ainakin 92 kristittyä oli pidätettynä.111 
Iranin ihmisoikeustilannetta dokumentoiva järjestö IHRDC on listannut maassa olleen heinä-

                                                
100 ICHRI 2013 s.41–46 
101 USCIRF 2015 s.46–47 
102 Linkit järjestöjen internet-sivuille lähdeluettelossa 
103 DIS 2014 s.7-9  
104 ibid. s.7-9; ICHRI 2013 s.7, 54 
105 Landinfo 2011 s.14–15 
106 DIS 2014 s.30-32  
107 ibid. s.26 
108 ibid. s.30–32 
109 IHRDC 7/2014 s.31; ICHRI s.49–50  
110 DIS 2014 s.27–28 
111 UN 12.3.2015 s.15 
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kuussa 2015 kaikkiaan 907 poliittista vankia. Näistä 256 on järjestön mukaan vangittu uskonnol-
lisin perustein: 108 on sunnimuslimeja, 86 bahaita, 26 kristittyjä käännynnäisiä, 19 suufeja, 10 
ahl-e haqqeja (yarsan), 3 sunnikäännynnäisiä, 1 zarathustralainen, 1 erfan-e halqe -johtaja, 2 
shiiatoisinajattelijoita ja kaksi epäselvää tapausta.112  
 
Vuodesta 2010 lähtien yhteensä 500 kristityn arvellaan joutuneen pidätetyksi.113 Jouluna 2010 
Iranin tiedustelupalvelu pääsi Elamin organisoimien kotikirkkojen jäljille ja on siitä lähtien pidät-
tänyt järjestön mukaan noin 300 verkoston jäsentä, mikä on vaikeuttanut järjestäytyneen koti-
kirkkotoiminnan mahdollisuuksia Iranissa entisestään.114 Suurin määrä evankelisten kristittyjen 
pidätyksiä tapahtui jouluna 2010, jolloin pidätettiin kerralla noin 60–70 Jam’at-e Rabbanin ja 
Teheranissa ja Isfahanissa toimivien kotikirkkojen jäsentä.115 Kotikirkkojen ja evankelisten viral-
listen kirkkojen pastorien vuoden 2010 pidätykset huipentuivat Yusef Nadarkhanin apostasia-
tuomioon, josta hänet kuitenkin lopulta vapautettiin. Nadarkhani oli pidätetty jo lokakuussa 2009 
seurauksena hänen vaatimuksistaan vapauttaa kristinuskoon kääntyneet lapset Iranin kouluissa 
muslimeille pakolliselta Koraanin opiskelulta.116 
 
Kesällä 2015 vangittuna olevien pastorien pisimmät tuomiot ovat kuudesta kymmeneen vuotta 
valtion turvallisuuteen liittyvistä rikoksista.117 Heidät on tuomittu poliittisin perustein valtionvas-
taisesta propagandasta (lähetystyö), valtion turvallisuuden vaarantamisesta (kotikirkkotoiminta) 
ja salaliitosta vihollisvaltioiden kanssa (yhteydet kansainvälisiin kristittyihin järjestöihin). Pidätet-
tynä olleiden kristittyjen lukumäärästä ei ole varmaa tietoa, sillä monet pelkäävät tulla asian 
kanssa julkisuuteen pidätyksensä jälkeen. Iranissa toimivien kristittyjen järjestöjen mukaan to-
delliset luvut ovat tiedotusvälineissä ilmoitettuja selvästi korkeampia.118  
 
Viranomaiset tyypillisesti pidättävät kerralla useita saman kotikirkon jäseniä ja tekevät ratsioita 
heidän koteihinsa, joista takavarikoidaan kristinuskoon liittyvää materiaalia. Ratsioista ja kirkko-
jen sulkemisista ovat vastanneet sisäministeriön alainen tiedustelupalvelu tai viime aikoina ene-
nevässä määrin vallankumouskaarti.119 Ratsioita kotikirkkoihin tehdään erityisen aktiivisesti jou-
lun aikaan. Laajoja kristittyjen joukkopidätyksiä ja evankelisoivien kirkkojen sulkemisia on rapor-
toitu useissa Iranin kaupungeissa joulun 2010 lisäksi etenkin vuoden 2012 ensimmäisiltä kuu-
kausilta. Näissä on kerralla pidätetty useita kymmeniä kotikirkkojen jäseniä, joista suurin osa on 
kuitenkin vapautettu pian pidätyksen jälkeen.120 Joulukuussa 2014 oli tuttuun tapaan niin kutsut-
tuja ”joululahjaratsioita” kotikirkkoihin.121  Ratsioita on ollut myös pääsiäisenä.122  
 
Kotikirkkoratsioiden seurauksena pidätettyjen rivijäsenten kohdalla viranomaisten kiinnostus 
rajoittuu yleensä lähinnä tiedonkeruuseen toiminnasta. Heidät tavallisesti vapautetaan lyhyen 
ajan sisällä, mutta tätä vastaan heiltä usein edellytetään irtisanoutumista julkisesta kristillisestä 
toiminnasta ja heidät jätetään epätietoisiksi heitä vastaan mahdollisesti nostetuista syytteistä. 
Monissa tapauksissa syytteet jätetään kokonaan nostamatta, mutta henkilöitä saatetaan kuiten-
kin edelleen seurata vapautumisen jälkeen.123 Kuulusteluissa viranomaiset usein pyrkivät saa-
maan kuulusteltavilta tietoja muista kotikirkon jäsenistä. Kuulustelijat ovat useissa tapauksissa 
uhkailleet pidätettyjä kuolemantuomiolla, pidätyksen jatkamisella tai perheenjäsenten pidätyksil-

                                                
112 IHRDC 8.7.2015 
113 USCIRF 2015 s.46–47 
114 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.21 
115 Landinfo 2011 s.20 
116 FIDH 2010 s.21 
117 USCIRF 2015 s.46–47; IHRDC 8.7.2015  
118 ICHRI 2013 s.41 
119 ibid. s.41–43  
120 ibid. s.42, 55 
121 USCIRF 2015 s.46–47  
122 HRANA 24.5.2014  
123 DIS 2014 s.28–30 
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lä, jos nämä ovat kieltäytyneet yhteistyöstä.124 Oikeudenkäyntiä edeltävän pidätysjakson kestot 
ovat vaihdelleet muutamasta tunnista puoleentoista vuoteen, pisimmät dokumentoidut pidätys-
ajat tutkintavankeudessa ovat kestäneet jopa yli kolme vuotta. 125 Useimmat kotikirkkoratsioiden 
yhteydessä pidätetyt vapautuvat kuitenkin muutaman päivän sisällä ilman virallisia syytteitä. 
Viranomaiset silti kuulustelevat kaikkia jäseniä ja saattavat pelotella apostasiasyytteillä painos-
taakseen jäseniä luopumaan kristillisestä toiminnasta.126 
 
Pääsääntöisesti oikeudenkäyntiin asti päätyy lähinnä korkean profiilin tapauksia.127 Yleensä 
kotikirkkoratsian yhteydessä pidätetyt ensikertalaiset vapautuvat kuulustelujen jälkeen allekirjoit-
tamalla sitoumuksen, jolla lupaavat olla osallistumatta kristittyyn julkiseen toimintaan, kuten ko-
tikirkkojen jumalanpalveluksiin tai lähetystyöhön.128 Useimmat kristityt käännynnäiset vapaute-
taan takuita vastaan. Takuusummat ovat tahallisesti korkeita taloudellisen painolastin aiheutta-
miseksi syytetyille, ja syytetyt joutuvat yleensä panttaamaan asuntonsa niiden maksamisek-
si. 129 Ihmisoikeusjärjestö ICHRI:n mukaan takuusummat liikkuvat kahdesta tuhannesta kahteen 
sataan tuhanteen dollariin.130 Pitkäänkin pidätettynä olleet voidaan vapauttaa takuilla ilman, että 
heitä vastaan nostetaan mitään virallisia syytteitä. Pitkitetyn pidätyksen tarkoituksena on pelo-
tella käännynnäisiä lopettamaan toimintansa tai painostaa heidät yhteistyöhön viranomaisten 
kanssa esimerkiksi ilmiantajana.131 Takuilla vapautumisen jälkeen viranomaiset saattavat pai-
nostaa syytettyjä poistumaan maasta tai estää työnsaannin ja asunnon vuokraamisen. Takuita 
vastaan vapautuneilla kristityillä käännynnäisillä ei vaikuta olevan vaikeuksia poistua maasta, 
vaan tämän uskotaan olevan valtion kannalta helpompi vaihtoehto kuin kansainvälistä pahek-
suntaa herättävät oikeudenkäynnit.132 
 
 
4.3. Kristittyjen epävirallinen vaino 
 
Laki ei tarjoa suojaa julkisesti islamista luopuneille henkilöille, mikä asettaa heidät haavoittu-
vaan asemaan viranomaisten edessä. Uskonluopion tai Jumalaa pilkanneen henkilön tappami-
nen ilman oikeudenkäyntiä on monien uskonoppineiden – mukaan lukien ajatollah Khomeinin – 
mielestä sallittua.133 Iranin rikoslaki suojelee vakavimpiin rikoksiin syyllistyneiden tappaneita 
henkilöitä ankarimmilta qesas-kostorangaistuksilta.134 
 
Uskonnollisista perheistä tulevat käännynnäiset saattavat kohdata ongelmia omien sukulaisten-
sa taholta, jos kääntyminen tulee heidän tietoonsa. Uskonnollisilla asuinalueilla asuvat saattavat 
joutua myös naapurien huomion kohteeksi, jos eivät käy moskeijassa ja osallistu muuhun mus-
limien uskonharjoitukseen. Käännynnäiset, joiden sukulaisia toimii valtion viranomaisissa, voivat 
joutua painostuksen kohteeksi perheenjäsenten pelätessä maineen- tai työpaikan menetystä.135 
Sukulaiset saattavat myös ahneus- tai esimerkiksi lapsen huoltajuussyistä ilmiantaa kristityksi 
kääntyneen perheenjäsenensä poliisille, sillä Iranin lainsäädännön mukaan uskonnoltaan muu 
kuin muslimi ei voi periä muslimia eikä kasvattaa muslimilasta.136 
 

                                                
124 ICHRI 2013 s.47 
125 ibid. s.43–46  
126 DIS 2014 s.32 
127 ibid. s.30-32 
128 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.29; ICHRI 2013 s.43-46  
129 DIS 2014 s.30 
130 ICHRI 2013 s.43  
131 DIS 2014 s.10 
132 ibid. s.31-32 
133 IHRDC 7/2014 s.14 
134 Iranin rikoslaki 2013 §302(a); 612 
135 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.32; DIS 2014 
136 DIS, Landinfo & DRC 2013 s.32 
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Vuosina 1994–1996 Iranissa tapahtui muutama korkean profiilin evankelisprotestanttisen kristi-
tyn pastorin selvittämättä jäänyt murha.137 Tuolloin Iranin tiedustelupalvelun toimintamalleihin 
kuului muidenkin korkean profiilin hallinnon vastustajien sarjamurhat.138 Vuonna 1993 kuole-
maan tuomittu, mutta sittemmin kymmenen vuoden vankeuden jälkeen vapautettu Mehdi Dibaj 
löytyi kuolleena metsästä kuusi kuukautta vapautumisensa jälkeen. Vuodesta 1982 vangittuna 
ollut Dibaj tunnettiin voimakkaasta vakaumuksestaan lähetystyöhön, mikä koitui hänen kohta-
lokseen.139 Dibajin puolesta vahvasti kampanjoinut pastori, Haik Hovsepian-Mehr, löydettiin 
kuolleena 11 päivää Dibajin kuoleman jälkeen. Salamurhattu Iranin protestanttisten kirkkojen 
neuvoston johtaja Hovsepian oli ainoa kristityn kirkon (Jama’at-e Rabbani) johtaja, joka julkisesti 
kieltäytyi lopettamasta lähetystyötä ja eväämästä muslimien pääsyä kirkkoonsa.140 Vuonna 
1994 murhattiin myös protestanttipastori, Hovsepianin seuraaja Tateos Mikaelian ja vuonna 
1996 vielä Jama’at-e Rabbanissa toiminut pastori Mohammad Bagher Yusefi.141  
 
Myös 2000-luvulla raportoitiin muutamasta kristittyjen epäselvästä kuolemantapauksesta. 
Vuonna 2005 kotikirkkoverkoston pastori Ghorban Tourani murhattiin kotinsa edessä.142 Vuon-
na 2007 tapettiin niin ikään kotikirkoissa toimineet Mohammad Jaberi ja Ali Jafarzade, Abbas 
Amiri vaimoineen  taas vuonna 2008.143 Vielä nykyäänkin tiedustelupalvelun kuulustelijat saat-
tavat uhkailla kristittyjä kuolemalla, joko apostasiatuomion kautta tai esimerkiksi auton alle jää-
misen mahdollisuudella.144 Vankilassa kidutettuja on myös uhkailtu tapaturmaisella kuolemalla, 
jos he puhuvat kokemastaan.145 
 
Kristittyjen käännynnäisten paluusta Iraniin ei ole saatavilla tutkittua tietoa, mutta yleisen käsi-
tyksen mukaan ongelmia syntyy lähinnä, jos henkilö pyrkii tekemään lähetystyötä tai muuten 
tuomaan uskoaan julkisesti esiin. Valtion mielenkiinto kohdistuu enemmän julkiseen uskonhar-
joitukseen ja lähetystyöhön kuin sisäiseen vakaumukseen.146 
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