
Intia – Väkivalta kristittyjä vastaan kiihtyy

Tämän vuoden ensimmäisen kahden kuukauden aikana väkivalta kristittyjä vastaan 
Intiassa lisääntyi 57 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna, eikä suuntaus näyttäisi 
laskeneen myöskään maaliskuun aikana. 

Tammi-helmikuun aikana Intian uskonnonvapauskomission (EFIRLC) Evangelical Fellow-
ship tilastoi 77 kristittyjen vastaista tapahtumaa.

Tyypillisimmillään kyse on äärihindujoukkojen tunkeutumisista kristittyjen jumalanpal-
veluksiin, ja siellä olevien pahoinpitelyä sekä omaisuuden tuhoamista. Tammikuussa kaksi 

kristittyä miestä murhattiin todennäköisesti uskonsa tähden. 
Tähän saakka väkivaltaisuudet ovat tapahtuneet lähinnä julkisissa tiloissa, rukoushuoneissa tai ulkona. Mutta maalis-

kuun 19 päivänä Tamil Nadun osavaltiossa Siddappa-niminen kristitty opiskelija oli kutsunut kolme muuta uskovaa kotiinsa 
rukoilemaan. Äärihindut tunkeutuivat kotiin pian tapaamisen alettua ja raahasivat uskovat ulos, jossa heitä pahoinpideltiin. 
Heidät myös pakotettiin polttamaan Raamattunsa ja muu kristillinen materiaali, jota kodista löytyi. 

Lähteet: Morning Star News, The Express (Kuva: Tammikuussa Andhra Pradeshissa tuhottu kirkko)

• Intiassa pidetään parlamenttivaalit huhti-toukokuussa ja kristityt pelkäävät väkivaltaisuuksien entisestään lisääntyvän 
niitä ennen. 

• Monessa tapauksessa kristityt eivät ole hyökkäyksen jälkeen enää uskaltaneet kokoontua. Rukoile, että Jumala vahvistai-
si ja rohkaisisi heitä, sekä antaisi viisautta toimia vihamielisessä ympäristössä.

Pakistan – Työnan-
taja pahoinpiteli 
kristityn naisen

Pakistanilainen 
kristitty nainen 
Aansa Bibi eli väkival-
taisessa avioliitossa. 
Sitä paetakseen hän 
otti vastaan työn 

siivoojana muslimiperheessä. 
Työnantajan tyttäret kuuntelivat mielellään, kun 

Aansa lauloi kristillisiä ylistyslauluja, mutta tyttöjen 
täti varoitti veljeään antamasta vääräuskoisen työs-
kennellä kodissaan.

Kun työnantaja sanoi Aansalle, että hänen on 
käännyttävä islamiin pitääkseen työnsä Aansa sa-
noi, että hän ei koskaan hylkäisi Jeesusta. 

Seuraavana päivänä työnantaja lähetti Aansan 
ystävänsä taloon, jossa hänet ”opetuksen antami-
seksi” hakattiin, raiskattiin ja lukittiin huoneeseen. 

Kahden päivän päästä Aansa pääsi pakoon ja löysi 
tiensä naisten turvakotiin. Siellä ollessaan hänen 
entinen aviomiehensä kuitenkin sieppasi heidän 
lapsensa ja Aansan työnantaja etsii häntä yhä. 

• Rukoile Aansan toipumisen puolesta, ja että 
hän saisi lapsensa takaisin.

• Rukoile myös, että Aansa saisi hyvän työpaikan.

Nepal – Kristinusko leviää alempien 
kastien parissa

Kristinusko jatkaa leviämistään Ne-
palin alimpien kastien parissa huoli-
matta lisääntyneestä vainosta ja laista, 
joka kieltää teot, jotka voivat johtaa 
henkilön vaihtamaan uskontoaan. 

Samoin kuin Intiassa, myös Nepalissa 
monet ”dalitit”, eli kastijärjestelmän 

ulkopuoliset ”koskemattomat”, näkevät kristinuskoon kääntymisen 
keinona paeta kastijärjestelmän myötä kohtaamaansa syrjintää.

Nepalin kansallisten kristittyjen keskusjärjestön (FNCN) mukaan 65 
prosenttia juuri kristinuskoon kääntyneistä nepalilaisista on daliteja 
tai alhaisimpiin kasteihin kuuluvia. 

Tämä ei ole jäänyt myöskään äärihinduilta huomaamatta, sillä he 
ovat ryhtyneet vastatoimiin. Niihin kuuluu esimerkiksi valheelliset 
syytökset pakkokäännyttämisestä, uhkailusta ja väkivallasta. Evankeli-
oinnista voi seurata viisi vuotta vankeutta.

Siitä huolimatta monet dalitit uhmaavat syytetyksi joutumista ja 
kääntyvät kristinuskoon. Nepal onkin yksi niistä maailman maista, 
jossa kristinusko kasvaa nopeimmin.

Lähde: International Christian Concern

• Kiitos siitä, että Jumalan sana saavuttaa uusia sydämiä vaikeista 
ajoista huolimatta.

• Rukoile näiden uusien uskovien puolesta, että he kestäisivät 
vastustuksen, ja että löytyisi keinoja vahvistaa ja kasvattaa heitä 
uskossaan.

Lyhyesti ja rukoillen –  Intia, Pakistan, Nepal


