
Pakistanissa kristittyjä syrjitty avustusten jaossa

Pakistanista on alkanut kuulua tapauksia, joissa kristityiltä on evätty valtion koronakriisin 
vuoksi tarjoama ruoka-apu. ”Muutama päivä sitten Lahoressa kansalaisia kutsuttiin moskeijan 
kovaäänisten kautta noutamaan valtion tarjoamaa ruoka-apua”, paikallinen pastori kertoo. 
”Kun kristityt saapuivat jakopaikalle ja esittivät henkilökorttinsa, henkilökunta pyysi heitä pois-
tumaan jonosta väittäen, että apu oli tarkoitettu ainoastaan muslimeille.”

Kasurin kaupungissa yli 100 kristittyä perhettä jäi ilman valtion ruoka-apua. Shahakeel 
Ahmed, islaminuskoinen ihmisoikeusaktivisti, tuomitsee tapahtuneen: ”Tuomitsen tämän musliminaapurieni tekemän 
epäinhimillisen ja syrjivän teon. Sen johdosta joukko saman mielisiä henkilöitä kerää lahjoituksia liberaaleilta muslimeilta 
ruoka-avustusten ostamiseksi kristityille.”

Suurin osa Pakistanista on ollut karanteenissa 21. maaliskuuta lähtien, kun viranomaiset pyrkivät estämään koronan leviä-
mistä. Eristyksellä on ollut vakavia vaikutuksia köyhille ja haavoittuvaisille kansalaisille, kuten uskonnollisiin vähemmistöihin 
kuuluville. Arviolta noin 45 prosenttia pakistanilaisista elää köyhyysrajan alapuolella ja saa tulonsa pääasiassa päivätöistä, 
joita he nyt eivät voi tehdä. Lähde: International Christian Concern

”Herra, katso laupeudessasi Pakistanin kristittyjen puoleen, joita sorretaan Sinun Nimesi tähden. Vahvista heitä Hengelläsi 
ja ruoki heitä armossasi niin kuin ruokit omaa kansaasi mannalla erämaavaelluksen aikana. Kiitos, että Sinä teet ihmeitä 

ilmaan määrää, eikä mikään ole Sinulle mahdotonta. Sinä Herra olet luvannut pitää omistasi huolen, kiitos, että me tässäkin 
asiassa voimme luottaa Sinun apuusi ja huolenpitoosi.”

Esirukouspyyntö Kaukasukselta

Yhteistyökumppanimme Kaukasukselta on lähettänyt esirukouspyynnön. ”Rukoilkaa Kau-
kasuksen asukkaiden puolesta, heidän terveytensä puolesta, sillä ihmiset ovat koronan tähden 
hyvin peloissaan”, hän kirjoittaa. ”Huomisesta alkaen kukaan ei saa kävellä kaduilla, ihmiset 
saavat käydä ostamassa vain ruokaa ja lääkkeitä, töissä ei käydä.”

Lisäksi hän kertoo, että viranomaiset eivät anna taloudellista apua, joten monille ihmisille 
tämä tietää vaikeita aikoja. Mutta hyviäkin asioita tapahtuu: “Hyvä uutinen on se, että monet 

ovat nyt avoimia Jumalan Sanalle.” Yksi sydämensä Kristukselle avannut on Saeda-niminen nainen, jolla on kaksi tytärtä. 
Hänen miehensä on kuollut. Saeda kääntyi islamista kristinuskoon, ja sen vuoksi hänen anoppinsa heitti Saedan tyttärineen 
ulos kodista, jossa hän asui miehensä kanssa. ”Rukoilethan hänen puolestaan”, yhteyshenkilömme pyytää.

”Herra, me kiitämme Saedasta ja hänen uskostaan. Vahvista, rohkaise ja johdata häntä ja hänen tyttäriään. Kiitos, että 
tämä tilanne on johdattanut avoimuuteen Sinun Sanaasi kohtaan. Anna Sanasi lupausten ravita ja rohkaista sekä poistaa 

kaikki maalliset huolet ja pelot Kaukasuksen asukkaiden mielistä ja sydämistä.”

Lyhyesti ja rukoillen – Korona ja kristityt maailmalla

Iran – Kahden uskovan vankeus peruttu

Mahrokh Rokhsareh Ghanbari ja Amin Khaki pääsivät 2. maaliskuuta 36 päivän mittaiselle va-
paalle vankilasta. Iranissa lyhyitä tuomioita kärsiviä vankeja on päästetty väliaikaisesti vapaiksi, 
jotta vankiloiden ylikuormitus hellittäisi ja koronan leviämistä voitaisiin niissä estää. 

Kun Mahrokh ilmoittautui takaisin vankilaan 2. huhtikuuta hänelle sanottiin, että hänen ei 
tarvitse kärsiä jäljellä olevaa tuomiotaan. Hänet oli tuomittu vuodeksi vankilaan, ja hän oli ehti-
nyt kärsiä siitä hieman yli neljä kuukautta.

Huhtikuun 6. päivä viranomaiset ottivat yhteyttä Aminiin ja kertoivat hänelle, että hänen ei tarvitsisi suorittaa loppua van-
keustuomiostaan. Amin oli tuomittu 14 kuukaudeksi vankilaan, ja hän oli ehtinyt kärsiä siitä noin kahdeksan kuukautta.

Myös Fatemeh Bakhteri on ollut vapaalla vankilasta. Hänelle on kerrottu, että hänen vapaansa jatkuu 18. huhtikuuta asti. 
Fatemeh on kärsinyt vuoden pituista tuomiotaan viime elokuun lopulta lähtien. (Lähteet: Middle East Concern, Article 18)

”Kiitos Herra, että tästä koronaviruksesta on seurannut myös jotain hyvää. Kiitos näistä Iranissa vapautetusta kristityistä 
vangeista. Herra me rukoilemme, ettei Fatemehinkaan tarvitsisi enää palata vankeuteen. Rukoilemme myös muiden 
vankilassa olevien kristittyjen puolesta, että heidätkin vapautettaisiin. Siunaa, varjele ja johdata heitä armossasi ja 

rakkaudessasi.”


