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Pakistan çok kalabalık, hem de hızlı büyüyen bir devlettir. Ayrıca çocuklarla dolu bir 
devlettir: Onun nüfusu (naselenie) 220 milyondur, ve onun 50% 15 yaşından küçüktür. 
Çocukların 23% okula gidiyor. Halkın 97% müslümandır, sadece 3% Hristiyan (= 7 milyon)

Hindistan, Pakistan ve Bangladeş 1947'ye kadar tek bir devlet idi, Hindistan idi. 
İngilizlerin kontrolünden kurtulup bağımsız devlet olunca ikiye bölündü: müslüman 
bölgeler Pakistan oldu, Hinduist bölgeler Hindistan olarak devam ettiler. Ve o zamandan 
beri Hindistan ile Pakistan arasında büyük düşmanlık devam ediyor. Demek, islamiyet 
Pakistan devletinin temelidir. O yüzden bugüne kadar müslüman fanatikler Pakistan'ın 
yaşamını ve kültürünü kontrol ediyorlar. 

Lahor kasabası Ravi adında bir ırmağın 
kenarına kurulmuştur ve Pakistan’ın 
Puncab sancağında, Hindistan sınırına 
yakın bulunuyor. Oranın toprakları, 
bütün dünyanın en bereketlilerin 
arasındadır. 

Orada 13 milyon kişi yaşıyor, 
Pakistan'ın ikinci büyük kasabasıdır. 
Korkunç farklılıklar var: zenginlerin 
villaların yanında fukaraların 
külübeleri. Okuma yazmayı bilmeyen 
milyonlarca kişinin yanında modern 
üniversiteler. 
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Yer: 810.000 km2 
          - Türkiye'den 10% büyük
          - BG'ın 7 katı

Nüfus:  220 milyon

En büyük kasabalar:
Karaçi 16.0 milyon
Lahor 13,0 milyon
Faysalabad 3,6 milyon
Ravalpindi 2,3 milyon
Peşavar 2,2 milyon
İslamabad 1,1 milyon

Başkent: İslamabad



Lahor'un kenar mahallelerinde çok büyük fukaralık ve ziyanlık var. Orada yaşayan 
insanlara "hane ba doş" lağabını veriyorlar, o da 'evini sırtında taşıyanlar' demektir. Ve 
gerçekten de öyledir. Kişiler çok zayıf çadırlarda yaşıyorlar, onlarla yerden yere 
geziyorlar. Gündüz eşek arabalarıula sokakları gezip daha zengin mahallelerin 
bokluklarını topluyorlar. Bu hizmet için azıcık bir para alıyorlar, bokluğu karıştırıp bazı 
şeyleri satıp ayrıca birkaç kuruş kazanırlar. Ve bu çöpçülerin hemen hemen hepsi 
Hristiyandır.

Lahor'da hava hep çok sıcaktır; 50
derece normal sayılıyor. O sıcak
havada çöpler hemen kokmaya ve
sayısız sinek toplamaya başlıyorlar.
O eşek arabalarından başka evleri
olmadıkları için bebekleri de
onunla gezdiriyorlar. Boklukçular
ellerle arabayı aydamaya,
ayaklarla da bebeğin sallacağını
oynatırmaya çalışıyorlar. Öylelikle
sinekleri bebeklerin suratından
uzaklaştırmaya bakıyorlar. Belki
bebek öylelikle ağlamayı kesecek. 

Kasabanın kenarında ayrıca tuğla fabrikaları bulunuyor. Kasaba gittikçe büyüdüğü için 
burada hep çok iş var. Buradaki iş düşünülmez kadar ağırdır. O sıcak havada çamura şekil 
vermek, kurutmak için dizmek ve en sonunda fırında pişirmek aşırı ağır bir iştir. 

Son yıllarda başka bir problem de gittikçe büyümeye başladı. Birçok ailede erkek Heroin 
kullanmaya başladı. Vakıtla işlemekten vazgeçiyor ve bütün aile ziyanlık çekmeye 
başlıyor. Hem para kazanılmıyor, hem de var olan azıcık para uyuşturucu için kullanılıyor.
Bu korkunç problem ne yazık ki, Hristiyan hanelerde bile bulunuyor ve gittikçe daha 
büyük bir problem oluyor. 

Hristiyanlar, Lahor kasabasında halkın en aşağı kişileridir. Değil onlar daha cahil olsunlar, 
ama çocuklarını okuturmaya paraları yok. Kimde o kadar parası varsa bile, imanlı olarak 
ilerleyemiyor, çünkü daha iyi işlerde sadece rüşvet geçiyor, o da, tabii ki, imanlılara 
yasaktır. Böylelikle daha az para kazanıp kızanlarını yeterince okutamıyorlar. Ve bu 
lanetli tekerlek hep devam ediyor. 

Aşağı yukarı 100 sene önce ilk imanlı misyonerler Lahor’de Rabbin 
sözünü yaymaya başladırlar. 1910 yıllarına ‘Duacı’ lağaplı John 
Hayd adındaki misyoner hayatının uzun yıllarını orada geçirmiş, 
Lahor ve atraftaki kasabalara müjdeyi ulaştırsın diye. Rab de ona 
bol bol cevap verdi, halkın en alt sınıfından olan Hinduistlerin 
arasında çok kişi Rab İsa’ya döndü. 

Bugünlerde Pakistanlı Mesih toplulukların var olması, bu adamın 
işine ve Rabbin o zaman verdiği bereketine bağlıdır. Ama çok yazık
bir şey şu ki, bugün Pakistan’ın kilisesi çok küçüktür ve çoğunluk 
olan müslüman halkından çok uzaktır, apayrı bir kültürde yaşıyor.

Halk bir tarafta Hristiyanlardan nefret ediyor, öbür taraftan onlara büyük güven var, 
çünkü müslümanlardan daha dürüsttürler, daha az yalan söylerler. 

İmanlılar açık açık müjdeleyemiyorlar, ama kendi hayatlarıyla iyi örnek olup birçok 
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kişilerle İsa'yı paylaşırlar. Müslümanlar için bu çok korkunç bir durum, çünkü İslamiyeti 
reddedenlere kesin ölüm cezası var. Gene de binlerce kişi imana geliyorlar. Ayrıca büyük 
bir iş gören, mektuplaşma kursudur. Şu
anda 10,000 Pakistanlı o kurslara devam
ediyor. 

Bütün Asyanın geleceği büyük ölçüde
Hindistan ile Pakistan’ın arasındaki ilişkiye 
bağlıdır. İki devlette de atom bombaları 
vardır ve ikisinin arasında barış olması en
önemlidir. Lahor kasabası bu iki devletin
ilişkilerinde en önemli rol oynuyor. Onun
için Rabbin sözü özellikle o kasabada
yayılsın ve bütün halkının durumunu
değiştisin diye dua edelim

DUA KONULARI:

 Lahor kasabasında ve bütün Pakistan’da müslüman çoğunluğu için dua edelim: İsa 
Mesih orada krallığını genişletsin, kendi Ruhuyla kişileri hazırlayıp müjdeyle 
karşılaştırsın.

 Pakistan'daki Hristiyanlar uyansın - çok kişi için Hristiyanlık ölü bir adetten başka 
bir şey değildir. Sayısı az olan topluluklar için dua edelim: müslüman komşularına 
tuz ve ışık olsunlar,

 Baskı altında yaşayan imanlılar için dua edelim: Rab onları korusun, ihtiyaçlarını 
karşılasın, iyi bir şahitlik vermeleri için hazırlasın. Rabbe gelen müslümanlar için -
saldırılardan korunsunlar, bir araya gelip topluluklar oluştursunlar.

 Lahor kasabasında Rabbin işini yapanlar için dua edelim: Rab onlara çok kuraj ve 
güç versin, daha fazla misyoner oraya göndersin - hem Pakistan'dan, hem de başka
devletlerden, özellikle Müslümanlara müjdelesinler

 Pakistan hükümeti için - fanatik müslümanlara karşı koysunlar, demokrasiyi 
korusunlar. 
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