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Брутално нападение срещу християни, 
живеещи в колонията „Джоузеф”; 
над 200 семейства оплакват съдбата си… 
те стават бездомни

Шокираща гледка на насилие в Пакистан от 9 март показва, как към 200 християнски семейства стават бездомни.
Разгневена тълпа от над 3000 мюсюлмани, носещи огнестрелни оръжия и експлозиви, нападнала една християнска 
колония в Лахор, Пакистан. Насилниците използвали силно запалителни химикали, които напълно унищожили 
нарочените къщи и сгради. За да причинят колкото се може повече щети, нападателите разрязали няколко 
газопроводни тръби. Над 160 къщи били изгорени до основи.

Скъпи приятелю,

Представи си, че като християнин ти живееш в общност, където макар и невинен, плащаш голяма цена заради това, че 
живеещ с други хора, чиято съдба е незавидна. Къщата ти, вещите ти… и най-малкото, което си притежавал, сега се е 
превърнало в безформена обгоряла купчина. Чуваш плача на твоите съседи-християни – над 200 семейства – които 
оплакват съдбата си, защото и те като теб са загубили всичко, което са имали.

Християните в бедната колония „Джоузеф” в Лахор, Пакистан, отдавна изпитват трудностите на живота в тяхната общност, 
превърнала се в гето. Те са като отхвърлени от обществото, които са се събрали да живеят на едно място в своята 
общност и които са най-бедните и най-ниско платените в Пакистан.

Мюсюлманите не приемат живот заедно с християните, на които им се отказва каквото и да е работно място. Често 
престарелите и децата работят по много часове на ден, за да могат семействата им да преживяват от ден за ден. 
Изолацията на християните от обществото ги прави лесно уязвими и обект на много разногласия.

„Нечуваното насилие в името на религията започна към 9.30 ч. сутринта и продължаваше чак до следобеда,” казва един 
от мисионерите на „Врата на Надеждата” в Пакистан.

„Нямам думи, с които да ви опиша тази гледка на нечовешко насилие…”

Всичко започва с един пиян метач на улици, Сауан Масих, и неговият приятел по чашка 
Шахид Имран. Сауан е баща на три деца, който заедно със съпругата и децата си живее 
при своя баща в християнската общност на колонията „Джоузеф.”

Сауан и приятелят му мюсюлманин Шахид, който притежава бръснарница, често си 
пийвали в нея вечерно време след работа. От осем години насам те пият заедно и 
същевременно се ругаят един друг. И тъй всяка вечер, когато всеки си отивал вкъщи, 
наспивал се и на другия ден те отново били приятели.

Но на 7 март ругатнята им по време на обичайното напиване имала по-друг характер. 
Шахид силно се ядосал на Сауан и обещал да му даде да се разбере.

Заедно с още един мюсюлманин Шахид подал оплакване срещу Сауан, като го обвинил в 
богохулство. Когато Сауан разбрал за това, той се паникьосал и се укрил, защото знаел, че богохулството се наказва със 
смърт.

На другия ден от високоговорителите на местната джамия се чул призив, който подтиквал мюсюлманите да убият Сауан 
Масих и семейството му. Разгневени мюсюлмани се събрали и тръгнали към колонията „Джоузеф,” като започнали да 
хвърлят камъни, да разграбват покъщнина и да нанасят щети на къщите на християните и същевременно настоявали за 
незабавен арест на Сауан.

Полицията предупредила християните незабавно да напуснат домовете си. Като си спомнили инцидента с Годжра през 
2009 г., когато мюсюлманите изгорили 147 къщи на християни и подпалили и изгорили живи 7 християни, местните 
вярващи се паникьосали и избягали от домовете си.

На 9 март рано сутринта тълпа от около 4000 въоръжени мюсюлмани, водени от Шахид, нахлула в колонията. Над 160 
къщи, 16 магазина и две църкви били подпалени.

Християните през сълзи описват как нападателите нахлули в домовете им, разграбили каквото могли и подпалили, 
каквото останало в тях.

„Разграбиха всичко ценно, което бях събрал, и сетне просто подпалиха къщата,” през сълзи казва един мъж, който от 
години събирал зестра, за да може да омъжи дъщерите си.

Сауан Масих, когото обвинили 
в богохулство, е в затвора.



AL1303

DOOR OF HOPE INTERNATIONAL    A Voice…and a Helping Hand
Box 303, Glendale, CA  91209  •  Box 1333, Aldergrove, BC  V4W 2V1  •  1-877-440-3644  •  www.dohi.org • info@dohi.org

To donate by mail, please send to Door of Hope International: 
USA: Box 303, Glendale, CA  91209

CANADA: Box 1333, Aldergrove, BC  V4W 2V1
AUSTRALIA: Box 5191. Sydney, NSW 2001

FRANCE: 59C, Chemin de Capeau, B P 60028, 13802 Istres Cedex, France
Gifts to DOHI are tax-deductible (in countriies where applicable).

www.dohi.org

Съществуват различни гледни точки за причината за ескалацията на насилията в християнската общност. Някои твърдят, 
че инцидентът между двамата приятели е само повод местните производители и търговци на желязо да завземат земята 
на колонията.

Въпросът в момента не е да се изясни коя е действителната причина: въпросът е в това, че невинни деца, мъже и жени и 
една цяла християнска общност са станали жертва на насилията. Животът на тези хора е преобърнат наопаки, те са 
изгубили всичко, което са имали, и сега имат нужда от най-насъщното, за да може животът им да продължи.

Всекидневно получавам молби за помощ от нашите хора, които работят в Пакистан.

„Положението наистина е тежко, хората тук имат огромна нужда от помощ. Те и тъй бяха бедни, а сега са 
напълно отчаяни. Моля ви, помогнете с каквото можете.”

„Врата на Надеждата” вече изпрати каквото можа, като използва средства от нашия спешен фонд, за да осигури спешна 
помощ за колонията „Джоузеф” колкото се може по-скоро. Но хората там имат нужда от много повече от онова, което 
ние в момента можем да им дадем.

Най-необходимото, от което имат нужда
Хората имат нужда от храна, дрехи, готварски принадлежности, чаршафи и юргани… това е най-насъщното, което ще им 
помогне да върнат живота си обратно.

Още отсега вярвам, че Бог ще помогне спешният ни фонд да бъде напълнен отново, което да позволи отново и отново 
да помогнем на пакистанските християни в огромните нужди, които те изпитват в момента.

Ако имате възможност да помогнете, моля ви, помогнете колкото се може по-скоро.

Тази трагедия доведе до изключително влошаване на положението на християните в Пакистан. Инциденти, подобни на 
този в колонията „Джоузеф”, могат да избухнат навсякъде другаде поради силата и злоупотребата със законите за 
богохулството, които карат цели общности да страдат.

Голата истина е тази, че християните в мюсюлманските страни са мразени.

Нека и ние заедно с християнската общност в колонията „Джоузеф” да се изправим срещу неправдата и да покажем 
любовта си към тези християни. Те имат нужда да им бъде вдъхната надежда, та с нея да укрепят вярата си в Иисус, която 
те изповядват в страна, желаеща да изгони Христос от тези земи.

Любовта е нашият отговор: те вече са видели достатъчно омраза около себе си.

Заедно с вас в Христовото служение,

До вечерта бедната колония „Джоузеф” 
вече изглеждаше като опустошен от 
война град. Нейните жители са сред 
най-бедните в Лахор, а сега са изгубили 
и малкото, което са имали.

Брутално нападение срещу християни в 
колонията „Джоузеф”

Искам да помогна на християните в колонията „Джоузеф”, тъй че те да 
възстановят живота си, и искам да им покажа, че християнската ми любов и 

състрадание ме карат да съм загрижен за тях.
Ето дарението, което ще помогне на християните от колонията да продължат 
живота си, или пък го използвайте за най-належащи други нужди. Ще се моля 

християните от „Джоузеф” в тези трагични за тях времена да разчитат на Христос и 
да са сигурни, че и други християни са загрижени за тях.

ДА, Пол!
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