
Intiassa äärihindusukulaiset uhanneet tappaa kristityn lapset

Uttar Pradeshin osavaltiossa asuvan perheen isä on töissä Delhissä, yli 180 kilometrin päässä 
kotoaan. Koronan aiheuttamien liikkumisrajoitusten vuoksi hän ei ole päässyt vierailemaan 
perheensä luona yhtä usein kuin aiemmin. Hän ei myöskään ollut kotona torstaiyönä 18. 
kesäkuuta, kun hänen 12-vuotias poikansa kuuli ulko-ovea hakattavan.

”Kello oli jo yli iltayhdentoista, kun kuulimme ovea hakattavan ja huutoja”, poika kertoo. ”Enoni 
ja neljä muuta miestä oli oven takana ja he huusivat tappavansa veljeni ja minut.”

Kauhuissaan oleva äiti neuvoi kahta poikaansa, joista vanhempi on 20-vuotias, juoksemaan 
turvaan poliisiasemalle, kun hän lukitsisi ovet ja tulisi heidän perässään. 

”Veljeni ja siskoni sanovat minun olevan paha ihminen, koska käännyin kristinuskoon”, 
42-vuotias Molly James selitti. ”He ovat yrittäneet karkottaa perhettäni tältä alueelta viimeisen 

kolmen vuoden ajan.”
Vihaiset sukulaiset ja kyläläiset ovat käyttäneet perheen isän poissaoloa hyväkseen ja ahdistelleet Mollya ja tämän poikia. 

Toukokuussa viisi äärihindumiestä tunkeutui perheen kotiin mailoin ja rautatangoin aseistautuneina ja uhkasi hakata heidät.
Mollyn perhe on alueen ainoa kristitty perhe. Nyt he pyrkivät löytämään uuden kodin läheltä seurakuntaansa. Rukoile 

tämän perheen, ja muiden Intian vainottujen kristittyjen puolesta.
Tuoreimmassa Marttyyrien Ääni -lehdessämme kerrotaan toiminnanjohtajamme Hannu Lahtisen vierailusta Intiaan, sekä 

kahdesta intialaisesta yhteistyökumppanistamme, Lakshmanista ja Danielista. Jos et vielä saa ilmaista lehteämme, voit tilata 
sen toimistostamme: info@marttyyrienaani.fi tai puhelimitse 040 5522 309. Lähde: Morning Star News

Lyhyesti ja rukoillen – Intia, Irak, Pakistan

Pakistanissa jälleen kristittyjä syrjivä työpaikkailmoitus

Pakistanilaiset seurakuntien johtajat ilmaisivat 17. kesäkuuta jälleen tyrmistyksensä 
Karachissa julkaistun syrjivän työpaikkailmoituksen johdosta.

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä Karachin kaupunki ilmoitti 29 avoimesta työpaikasta 
eri aloilla. Ilmoituksessa kuitenkin sanottiin, että puhtaanapitotöitä tarjotaan ainoastaan 
ei-muslimeille.

Karachin kansallisen oikeudenmukaisuuden ja rauhan komission johtaja isä Saleh 
Diego tuomitsi viranomaisten syrjivän asenteen ja valitti ilmoituksesta Karachin 

vähemmistöasioiden valtuutetulle Naveed Anthonylle.
”Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun viranomaiset syrjivät uskonnollisia vähemmistöjä työpaikkailmoitusten myötä”, isä 

Diego sanoi. ”Viranomaisiin on vedottu toistuvasti tämän käytännön lopettamiseksi.”
Pakistanin syrjittyjä kristittyjä pidetään toisen luokan kansalaisina, jonka vuoksi heidän ajatellaan soveltuvan vain 

vähäpätöisiin ja usein likaisiin töihin. Tämä sukupolvelta toiselle siirtyvä syrjintä on lukinnut Pakistanin kristityt köyhyyden 
kierteeseen.

Yhdysvaltain Open Doorsin tekemän tutkimuksen mukaan Pakistanin kristityt muodostavat 80 % maan 
puhtaanapitotyöntekijöistä, vaikka koko väestöstä heitä on vain noin 1,5 prosenttia. Samassa tutkimuksessa huomattiin, että 
Islamabadin kaupungin palkkaamista 1500 kadunlakaisijasta kaikki olivat kristittyjä. Lähde: Christian Solidarity Worldwide

Irakin kristityt pakenevat taas Turkin ilmaiskuja

Turkki jatkoi juhannusviikonlopun aikana Pohjois-Irakin ilmapommituksia, joissa kuoli 
ainakin viisi siviiliä ja lukuisat joutuivat pakenemaan.

Turkki väittää, että kurdien työväenpuolueen PKK:n jäseniä sijaitsee alueella, ja että 
he olivat iskujen kohteena. Useissa iskujen kohteina olleissa kylissä asuu kuitenkin myös 
kristittyjä. Tukemamme Nahlan kylä sijaitsee myös tällä seudulla.

Sadat kristityt perheet pakenivat Mosulista ja Niiniven tasagolta Isisiä vuonna 2014 
näihin pohjoisiin kyliin. Nyt jotkut heistä ovat joutuneet jälleen pakenemaan. 

Irakin viranomaiset ovat pyytäneet Turkin presidentti Erdogania lopettamaan iskut, mutta hän sanoo armeijansa iskevän 
mihin tahansa, missä PKK:n joukkoja on. Lähteet: International Christian Concern, Marttyyrien Äänen lähteet


