
Pakistanilaisen Naseerin hätä Thaimaassa

Lokakuun VOM Sisaremme -aiheena oli Thaimaassa oleva pakistanilaiskristitty Naseer. 
Naseer syntyi muslimiperheeseen, mutta kääntyi kristinuskoon ja meni naimisiin kristi-

tyn Zainin kanssa. Islamin hylkääminen ja avioliitto kristityn kanssa johtivat niin vakavaan 
vainoon, että pariskunnan oli paettava Thaimaahan, jossa heidän tyttärensä syntyi. 

Zain pidätettiin vuosi sitten ja Naseer jäi yksin tyttärensä kanssa. Heidät on hyväksytty 
pakolaisiksi ja eräs maa on luvannut ottaa heidät vastaan, mutta asia etenee hyvin hitaasti. 

Zain ei ole päässyt vapaaksi, vaikka uusi kotimaa on tiedossa. Päinvastoin: Naseer lähetti 
meille juuri viestin, että Zain ja joukko muita samassa pidätyskeskuksessa olleita turvapaikanhakijoita on yllättäen siirretty yli 
500 kilometrin päähän, aivan Myanmarin rajalle.

Naseer on hädissään, sillä hän ja Zain eivät pysty edes soittamaan toisilleen, saati että Naseer voisi viedä miehelleen ruo-
kaa. Yhteyshenkilömme Bangkokissa pyrkii järjestämään, että Naseer ja muut pakistanilaiskristityt, joiden puoliso on siirret-
ty, voisivat käydä heidän luonaan kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. 

Tällä välin yhteyshenkilömme yritti rohkaista perheitä järjestämällä heille yhteisen kokoontumisen eräässä hotellissa, sillä 
pidätysvaaran vuoksi pakistanilaiskristittyjen on muutoin vaikeaa ja vaarallista kokoontua yhteen. Hän sai hotellista huo-
neen, jossa lapset saivat värittää ja kirjoittaa tervehdyksiä isilleen. 

”Herra Sinulla, jolla on kaikki valta ja voima, mikään ei ole mahdotonta. Sinä Herra olet liittänyt miehen ja naisen yhteen 
’jotta he olisivat yhtä’. Suo armossasi, että puolisot voivat nähdä toisiaan ja Zain sekä muut vangit pääsisivät perheidensä 

luo. Varjele heitä ja kaikkia kristittyjä veresi voimalla.”

Tukemamme Asher Masihin perhe Thaimaassa

Olemme tukeneet Thaimaassa myös pakistanilaiskristityn Asher Masihin perhettä. Perheeseen 
kuuluu 11 ja 13-vuotiaat lapset, ja he ovat olleet Thaimaassa jo yli viiden ja puolen vuoden ajan. 

Perhe joutui pakenemaan Pakistanista, kun uhkaukset eivät kohdistuneet enää vain Asheriin, 
vaan koskivat myös hänen perhettään. Heitä vaadittiin kääntymään islamiin tai heidät surmattai-
siin. Asheria on hakattu ja häntä on ammuttu jalkaan niin, että hän kärsii edelleen kovista kivuista. 

Asher Masihin perhe on samassa tilanteessa kuin Naseer ja Zain: heillekin on tiedossa maa, joka 
olisi ottamassa heidät vastaan, mutta asiat etenevät kovin hitaasti. Samaan aikaan tämänkin per-
heen elämä on pysähdyksissä ja odotustilassa. Pelko pidätyksestä leijuu jatkuvasti heidän yllään, 
joten he ovat pienen asuinhuoneensa vankeja, eivätkä lapset voi käydä koulua.

”Herra osoita armoasi Masihin perhettä kohtaan, hoida rakkaudessasi Asherin haavat ja poista 
hänen kipunsa. Herra, Sinä, joka olet asettanut kaikelle ajan. Suo armossasi, että tämä Masihin perheen pysähtymisen aika 

olisi jo ohi, ja he voisivat jatkaa elämää Sinun johdatuksessasi kulkien.”

Lyhyesti ja rukoillen – Pakistanilaiset Thaimaassa

Ester-tytön kuulumisia

Pakistanilaisen, synnynnäistä sydänvikaa sairastavan Esterin perhe oli turvapaikanhakijoina Thai-
maassa. Isä oli pidätyskeskuksessa ja äiti sinnitteli yksin kolmen lapsensa kanssa. Esterin sydänvika 
oli leikkausta vaativa, mutta hän oli jatkuvasti liian heikko siihen. Heikon terveydentilansa vuoksi 
hänet jouduttiin kuljettamaan monta kertaa pikavauhtia sairaalaan.

Toukokuussa eräs länsimaa ilmoitti voivansa ottaa Esterin perheen vastaan. Ensimmäinen lähtö 
jouduttiin perumaan, sillä Ester oli taas hyvin huonossa kunnossa. Kun lähtö lopulta onnistui, Ester 
nukutettiin lennon ajaksi. Mukaan lähti lääkäri ja sairaanhoitaja valvomaan hänen tilaansa. 

Perhe pääsi turvallisesti uuteen kotimaahansa, ja nyt olemme saaneet terveisiä Esterin äidiltä. Esterin leikkaus on viimein 
päästy toteuttamaan! Se tehtiin 23. lokakuuta ja se onnistui hyvin. Ester on toipunut hienosti ja hän on jo päässyt kotiin. 

Kiitos kaikille Esterin ja hänen perheensä puolesta rukoilleille!
”Kiitos Jeesus, että Esterin leikkaus onnistui ja perhe on päässyt aloittamaan elämää uudessa kotimaassa. Johdata heidän 

asioitaan tahtosi mukaan. Suo heidän löytää yhteisö, jossa he voivat kasvaa ja elää kristittyinä ja anna kaiken heidän koke-
mansa olla todistukseksi Sinun voimastasi.


