
Terveisiä ja rukouspyyntö toiselta Intian työalueeltamme

Intian luoteiskulmassa, Kashmirissa, tukemamme etulinjan evankelista 
Lakshmanin lisäksi teemme yhteistyötä myös toisen Pohjois-Intiassa toimivan 
uskovan, Neighbourhood Ministry -järjestöä johtavan evankelista Danielin kanssa. 

Kuten muuallakin Intiassa, myös Danielin työalueella ihmiset määrättiin 
pysymään kodeissaan. Hänen alueellaan esiintyi vain muutamia koronatapauksia, 
kunnes muualle Intiaan töihin menneitä sieltä kotoisin olevia alettiin tuoda junilla 
takaisin kotiseuduilleen. Intiassa miljoonat siirtotyöläiset ovat jääneet koronan 

vuoksi työttömiksi, joten he ovat pyrkineet kaikin keinoin takaisin kotiseuduilleen perheidensä luokse, jopa kävelemällä. Osa 
näistä kotiinpalaajista on kuitenkin tuonut koronan mukanaan.

Koronatilanteen vuoksi evankelista Daniel on päättänyt keskeyttää kaikki suunnitellut evankeliointitapahtumansa 
lokakuulle saakka.

Danielin työalueella koronapandemia ei kuitenkaan ollut ainoa ongelma. Sykloni Amphan runteli Bangladeshia ja 
itäistä Intiaa, myös Danielin työalueita. Noin sata ihmistä kuoli syklonin aiheuttamissa tulvissa, talojen romahdettua ja 
sähkölinjojen kaaduttua.

Daniel yhdessä tiiminsä kanssa on jakanut ruoka-apua sitä tarvitseville. Hän pyytää rukoilemaan avustamiensa 
kristinuskoon kääntyneiden puolesta, joista suurimmalla osalla on nyt suuria taloudellisia vaikeuksia. 

Pastori hakattu tajuttomaksi Pohjois-Intiassa

Pastori Dinesh Kumar oli torstaina 28. toukokuuta palaamassa kotiinsa 
rukouskokouksesta, kun hänen kimppuunsa hyökättiin. Useat tuntemattomiksi jääneet 
henkilöt seurasivat pastori Kumaria moottoripyörillä. Kepein varustautuneet hyökkääjät 
hakkasivat pastoria päähän, ja hän kaatui tajuttomana maahan. Hyökkääjät jatkoivat 
iskujaan, kunnes paikallinen asukas huomasi tilanteen, ja hyökkääjät pakenivat. 

”Huusin ääneen, kun näin mieheni liikkumattomana”, Mamta, pastori Kumarin vaimo 
kertoo. ”Muistan hänen kertoneen minulle, että hän on omistautunut kertomaan 

evankeliumia ihmisille. Hän sanoi tietävänsä, että se voi jonakin päivänä maksaa hänen henkensä.”
Edelleen tajuton pastori Kumar vietiin sairaalaan, jossa hänen päähänsä ommeltiin 16 tikkiä. Pastori ja hänen perheensä 

palvelevat seurakuntien perustajina Maun alueella Uttar Pradeshin osavaltiossa. 
Poliisit odottavat pastori Kumarin palaavan tajuihinsa, jotta he voivat ottaa hänen lausuntonsa ja alkaa tutkia tapausta. 
Lähde: International Christian Concern

Lyhyesti ja rukoillen – Intia

Intiassa äärihindut evänneet kristityiltä ruoka-apua

Kun pastori James meni noutamaan valtion tarjoamaa ruoka-avustusta, sen jakamisesta 
vastasivatkin äärihindujen ryhmät. Hänelle sanottiin, että hän ei tule saamaan avustusta, 
ellei hän kiellä uskoaan. Pettynyt pastori James kääntyi pois ja palasi kotiin tyhjin käsin.

Toinen pastori meni seurakuntalaisineen myös noutamaan ruoka-avustusta, mutta 
äärihindut ja poliisit hyökkäsivät heitä vastaan väkivaltaisesti, ja ajoivat heidät pois. 
Äärihindut sanoivat, että avustus ei ollut kristityille tarkoitettu.

Monet Intian kristityt tekevät työtä päivätyöläisinä, ja koronan myötä he ovat 
menettäneet ansionsa. 

Monet intialaiset pastorit elävät seurakunnaltaan saamilla lahjoituksilla. Koronakaranteenin myötä jumalanpalveluksia 
ei ole pidetty, eikä pastoreilla siten ole ollut tuloja. Ja joka tapauksessa tässä tilanteessa seurakuntalaisilla ei juuri ole 
annettavaa. 

Lähde: International Christian Concern


