
Pakistan – Muslimiaktivistilta apua syrjityille kristityille

Viime viikolla kerroimme, kuinka Kasurin kaupungissa yli 100 kristittyä perhettä oli jätetty 
vaille valtion tarjoamaa ruoka-apua, koska paikallisen moskeijan johtaja päätti, että avustus 
jaetaan ainoastaan muslimeille. 

Shakeel Ahmed, islaminuskoinen ihmisoikeusaktivisti, tuomitsi tapahtuneen ja levitti siitä 
tietoa. Hän myös sanoi ryhtyvänsä itse toimiin avustuksen saamiseksi kristityille.  

Alueella asuvat kristityt ovat lähes kaikki päivätyöläisiä, jotka ovat karanteenin vuoksi 
menettäneet työnsä. Yksi heistä, Zeshan Masihhas, kertoo ettei ole ansainnut ainuttakaan rupiaa yli kahteen viikkoon. 

Shakeel Ahmed piti antamansa lupauksen auttaa näitä kristittyjä, ja otti yhteyttä kristillisiin järjestöihin. Yhteistyössä 
näiden järjestöjen ja paikallisten aktivistien kanssa ruoka saatiin jaettua kristityille. Lähde: AsiaNews

”Kiitos Herra, ettei mikään totisesti ole Sinulle mahdotonta! Kiitos tästä avusta, joka tuli yllättävältä taholta. Herra 
Jeesus Kristus, me rukoilemme kaikkien näiden muslimien puolesta, jotka osallistuivat laupeudentyöhön. Johdata heidätkin 
Totuuteen ja Vapauteen, avaa heidän sydämensä vastaanottamaan Sinut Vapahtajana ja Pelastajana. Me ylistämme Herra 

Sinua hyvyydestäsi ja rakkaudestasi kaiken tämän inhimillisen hädän ja kärsimyksen keskellä.”

Kiinalainen pastori syytettynä valtionvastaisesta toiminnasta

Kiinan Hunanin provinssissa toimivan useasta sadasta jäsenestä koostuvan kotiseurakunnan 
pastori on nyt pidätetty syytettynä ”valtionvastaiseen toimintaan yllyttämisestä”. 

Bethel-seurakunta lähetti 11. huhtikuuta kiireellisen rukouspyynnön pastorinsa Zhao 
Huaiguon puolesta. Seurakunnan perustanut pastori on palvellut laumaansa 13 vuoden ajan. 
Seurakunta ei ole suostunut liittymään viralliseen Kolme Itse -kirkkoon, ja siitä syystä se mää-
rättiin viime vuonna suljettavaksi. Viime vuoden huhtikuussa lähes 50 paikallisviranomaisten 

edustajaa teki seurakuntaan ratsian vaurioittaen sen omaisuutta ja takavarikoiden Raamattuja, pianon ja virsikirjat. Pastori 
Zhaoa ja seurakuntalaisia kuulusteltiin ja varoitettiin.

Seurakunnan kohtaama häirintä jatkui sen jälkeen säännöllisenä. Zhaon pidätyksen jälkeen viranomaiset ovat tutkineet 
seurakunnan keräämiä kolehteja yrittäen löytää todisteita pastoria vastaan. Uskovat eivät kuitenkaan ole suostuneet kerto-
maan mitään, joten poliisit eivät ole juuri edenneet tutkimuksissaan. Lähteet: China Aid, International Christian Concern

”Herra Sinä näet Kiinan ja pastori Zhaon tilanteen. Me rukoilemme, että hänen vankeutensa koituisi siunaukseksi muille 
vangeille ja henkilökunnalle. Me pyydämme, että vahvistaisit Pyhän Henkesi kautta kaikkia Kiinan kristittyjä. Anna pastori 

Zhaon seurakuntalaisten pysyä uskossa kestävinä ja yhdistä heitä rakkautesi siteillä pysymään tiiviinä yhteisönä.”

Lyhyesti ja rukoillen – Pakistan, Kiina, Iran

Iran – Kolmas uskova vapautettu, Mary oikeudessa

Aiemmin tässä kuussa koronan vuoksi väliaikaisesti vapaina olleille Mahrokh Rokhsareh 
Ghanbarille ja Amin Khakille kerrottiin, että heidän ei tarvitse suorittaa tuomioitaan loppuun. 
Samalla kerroimme, että vuodeksi vankilaan tuomittu Fatemeh Bakhteri (36) on myös ollut 
vapaalla vankilasta. Pääsiäisenä hän sai tietää, että hänet on armahdettu. Fatemeh oli ehtinyt 
kärsiä hieman yli puolet tuomiostaan Evinin vankilassa Teheranissa. Hänet oli tuomittu ”hallin-
non vastaisesta propagandasta”.

Mary Mohammadi on ollut oikeuden edessä tiistaina 14. huhtikuuta. Häntä syytetään ”yleisen järjestyksen häiritsemisestä 
laittomaan mielenosoitukseen osallistumalla”. Mary pidätettiin tammikuussa, kun hän oli aukiolla, jossa oli käynnissä mie-
lenosoitus ukrainalaisen matkustajakoneen alas ampumisen johdosta. 

Oikeudessa tuomari kyseli Marylta hänen uskostaan, vaikka Marya vastaan nostetut syytteet eivät liity siihen mitenkään. 
Tuomari ei esittänyt mitään todisteita Marya vastaan todeten ainoastaan, että läsnäolo alueella, jossa mielenosoitus oli 
käynnissä, on jo itsessään riittävä todiste. Marylle kerrottiin, että tuomio kerrottaisiin pian. Lähde: Article 18 

”Kiitos Herra, että Sinä kuulit rukousemme ja vastasit niihin. Kiitos Fatemehin vapautuksesta. Herra, me rukoilemme 
Maryn puolesta, että hänetkin vapautettaisiin eikä tuomiota langetettaisi hänelle lainkaan. Anna Marylle ja muille kristityille 

voimaa ja kestävyyttä kaiken epävarmuuden keskellä. Anna näiden vapautusten vahvistaa ja tuoda uutta toivoa Iranin 
kristityille.” 


