
Irakin kristityt jälleen uhattuina

Iranin ja Yhdysvaltain väliset jännitteet Irakissa ovat uhka Irakin kristityille, varoittavat paikal-
liset uskovat. ”Tämänhetkiset jännitteet Yhdysvaltain ja Iranin välillä eivät saa kiristyä. Irakin 
maaperää on käytetty sotatantereena vuosikymmenien ajan – he ovat repineet maamme 
rikki”, sanoi Erbilin arkkipiispa Bashar Warda.

Irakin Kurdistanissa olevat kristityt ovat väsyneitä sotaan ja sen seurauksiin. ”He ovat jatku-
vasti kärsineet liikaa, eivätkä enää jaksa kohdata epävarmaa tulevaisuutta”, Warda totesi. 

”Olemme rohkeaa kansaa. Isisin kukistamisen jälkeen olemme kamppailleet jälleenrakentaaksemme yhteisömme Mosulis-
sa ja Niiniven tasangolla. Se on ollut vaikeaa. Nyt nämä jännitteet uhkaavat haurasta yhteisöämme”, Warda varoittaa.

Wardan mukaan Irakin kristityt ”tarvitsevat varmuutta, vakuutuksia, toivoa ja uskoa, että Irak voi olla heille rauhallinen 
maa, jossa asua, sen sijaan että he olisivat jatkuvasti taistelujen sivullisia uhreja”. Lähde: Catholic Herald

”Sinä Herra näet omiesi huolet ja pelot. He ovat kuin opetuslapset myrskyssä Sinun nukkuessasi. Anna Irakin kristityille 
sama rauha ja luottamus, tyynnyttäen myrskyt heidän ympäriltään ja sisältään, kuin opetuslapsillesi aikoinaan. Kiitos Herra, 

että kaikki on Sinun käsissäsi.”

Iranin TV hyökkäyksessä Irakin kristittyjä vastaan

Muutama päivä ennen Yhdysvaltain ilmaiskua Irakiin, jossa kuoli Iranin vallankumouskaartin 
komentaja Qassim Suleimani, Iranin tukemassa televisiossa hyökättiin Irakin kristittyjä vastaan.

Iranin tukemalla Anwar 2 -kanavalla näytettiin videokuvaa Irakista, joka suututti paikallisen 
kristillisen yhteisön. Televisiokanavalla valitettiin siitä, kuinka kristityt olivat vieneet joulun 
juhlinnan paikallisen muslimiyhteisön pariin.

Uutisessa näytettiin, kuinka Bagdadin mielenosoittajat juhlivat joulua. Irakissa käynnissä 
olleet mielenosoitukset ovat olleet ainutlaatuisia maan historiassa, sillä Irakin eri uskonnot ja heimot ovat ensi kertaa yhteen 
ääneen vaatineet muutoksia hallintoon. He vaativat muun muassa yhtäläisiä oikeuksia kaikille ja loppua Iranin sekaantumi-
selle Irakin politiikkaan ja yhteiskuntaan.

Iran on vahvasti sekaantunut Irakin poliittiseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään. Iran pyrkii levittämään shiia-islamia yli 
Irakin, Syyrian ja Libanonin aina Välimerelle asti. Heidän poliittisten tavoitteidensa vuoksi kristityt joutuvat usein vainotuiksi. 
Sen vuoksi Iran näkee uhkana Irakissa käynnissä olevat mielenosoitukset ja mielenosoittajien yhtenäisyyden. Lähde: ICC

”Vahvista armossasi kaikkia Lähi-idän kristittyjä kestämään sorron ja epäoikeudenmukaisuuden, mitä he joutuvat koh-
taamaan. Kiitos tästä mielenosoittajien yhtenäisyydestä ja anna sen johtaa kestäviin ja kristittyjen tilannetta helpottaviin 

muutoksiin Irakissa.”  

Lyhyesti ja rukoillen – Irak ja Iran

Khalda, kristinuskoon kääntynyt irakilainen

Khalda on nuori irakilainen kristitty mies, joka joutui pakenemaan Irakista perheensä taholta 
tulleen vaaran vuoksi. Hän kasvaa nyt uskossaan ja luottaa Herraan.

Khaldan isä vaati häntä menemään naimisiin ja keskeyttämään opintonsa, mutta Khalda ei 
halunnut. Hän jatkoi opintojaan ja siinä yhteydessä hänestä tuli Jeesuksen seuraaja. ”Aloin 
oppia Herrasta ja käydä seurakunnassa”, hän kertoi. 

Saatuaan tietää, että Khalda oli hylännyt islamin ja kääntynyt kristinuskoon, hänen perheensä 
alkoi pahoinpidellä häntä. Khaldan mukaan kristittyjen syrjiminen hänen kotikaupungissaan on tavanomaista. Toiset uskovat 
auttoivat hänet pakenemaan Irakista, ja hänellä on nyt koti toisessa maassa. 

”Kasvan nyt uskossa”, hän sanoi. ”Vaikka saatan joutua kärsimään, olen onnellinen, sillä tiedän, että Herra on voittanut 
tämän maailman!”

”Kiitos Herra, että Sinä olet antanut rohkeutta ja kestävyyttä Khaldalle. Johdata häntä tahtosi mukaan, juurruttaen hänet 
lujasti Sinuun ja Sanaasi. Anna hänen tuottaa runsasta hedelmää Sinun valtakuntaasi. Vahvista Hengelläsi kaikkia hänenkal-

taisiaan, jotka ovat joutuneet jättämään kaiken Sinun nimesi tähden.”


