
Thaimaa – Avustusta pakistanilaiskristityille

Olemme jo useiden vuosien ajan kertoneet Thaimaahan paenneiden pakistanilaiskristittyjen 
ahdingosta. Pakolaisstatuksen hakeminen kestää vuosia, ja sinä aikana heistä tulee laittomasti 
maassa olevia. Viranomaiset suorittavat usein ratsioita, joissa he etsivät viisuminsa ylittäneitä. 
Pidätetyt viedään maahanmuuttoviraston tupaten täysiin pidätyskeskuksiin, jossa heitä on jopa 
kuollut. 

Naiset jäävät lapsineen selviytymään miten parhaiten taitavat, ilman työtä ja lapset ilman koulua. 
Lisätaakkana naisten harteilla on huoli miestensä puolesta, erityisesti nyt koronapandemian aikana, 
sillä tauti leviää liian täyteen ahdetuissa pidätyskeskuksissa helposti. Yksi tällaisista naisista on 
Naseer, jonka Zain-puoliso on ollut pidätettynä marraskuussa 2018 lähtien. Zain ei ole päässyt 

vapaaksi, vaikka heille on tarjottu uutta kotimaata. Muuton oli määrä tapahtua kevään tai alkukesän aikana, mutta 
koronapandemian vuoksi se on lykkääntynyt. Naseer on suunniltaan huolesta Zainin puolesta, ja sen lisäksi hänellä itsellään 
on terveysongelmia. Rukoilethan tämän perheen puolesta!

Olemme äskettäin lähettäneet jälleen tukea Thaimaan pakistanilaiskristityille lääkkeiden hankkimiseksi sekä vuokrien 
maksuun. Yksi lääkeapua saanut on Arooz, kuvassa. Hänen miehensä hylkäsi hänet ja heidän kolme lastaan muutama vuosi 
sitten. Yhdellä lapsista on terveysongelmia, johon olemme aiemminkin lähettäneet apua. 

Egypti – Kristitty nainen siepattu ja pakkokäännytetty

Kaksi hunnutettua naista sieppasivat kristityn Rania Abd al-Mesehin huhtikuun 23. päivä. 
Kolme päivää myöhemmin alkoi kiertää video, jolla Rania ilmoittaa kääntyneensä islamiin. 
Videon nähneet kristityt kertovat, että Ranian ilmeiden ja eleiden perusteella hänet oli 
pakotettu sanomaan näin. 

Rania on kolmen lapsen äiti, ja sosiaalisessa mediassa hän on julkaissut usein kristillistä 
materiaalia. ”Siskollani oli kaulassaan ristikaulakoru, kun hän poistui kotoa. Joten jos hän olisi 

halunnut kääntyä islamiin, hän olisi jättänyt sen kotiin”, kertoo Ranian veli, Remon.
Kristittyjen naisten sieppauksia tapahtuu Egyptissä valitettavan usein. Heidät pakotetaan kääntymään islamiin ja 

menemään naimisiin muslimimiehen kanssa. Naisten saaminen takaisin kotiin on vaikeaa, ja jos se onnistuukin, paikallisen 
häpeäkulttuurin vuoksi elämä ei palaa ennalleen. Usein poliisit eivät tosissaan tutki sieppauksia tai saata sieppaajia 
vastuuseen, vaan väittävät naisen lähteneen omasta tahdostaan.
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Intia – Nainen joutui jättämää kotinsa uskonsa vuoksi

Intian syrjäseudulla kristinuskoon kääntyneen elämä voi olla vaikeaa. Häntä voivat uhkailla niin 
äärihindut, naapurit kuin oma perhekin. 

Kasturi on kristitty nainen Odishan osavaltiosta, Tumharan kylästä, joka sai osansa näistä 
uhkailuista käännyttyään kristinuskoon viime vuonna. 

Kasturin aviomies alkoi kohdella häntä vihamielisesti samana päivänä, kun Kastur kävi kasteella. 
Mies sätti, herjasi ja kirosi häntä ja heitti hänet ulos kodista useiksi päiviksi kerrallaan. Tuolloin Kastur 
majoittui serkkunsa luo, mutta palasi aina muutaman päivän kuluttua kotiin hoitamaan lapsiaan.

Tammikuussa Kasturi osallistui jumalanpalvelukseen, kun hänen miehensä oli poissa kotoa. Mies oli 
kuitenkin sillä välin palannut kotiin, ja Kasturia odotti ankara pahoinpitely. Kasturin mies sanoi, ettei 

hän antaisi vaimonsa poistua kotoa lainkaan, jollei tämä kieltäisi uskoaan.
Kasturi ei kuitenkaan voinut kieltää uskoaan ja luopua sen antamasta rauhasta.
”Vaikka jätin kotini ja perheeni, minulla on silti rauha Jeesuksessa Kristuksessa”, Kasturi kertoo. ”Nyt voin käydä 

seurakunnassa joka sunnuntai pelkäämättä. Seuraan Jeesusta kuolemaani saakka.”
Kasturi rakentaa nyt elämäänsä uudessa kylässä, jossa hän saa harjoittaa uskoaan vapaasti. Hän yrittää myös löytää töitä ja 

asunnon, jonne hän voisi tuoda lapsensakin.
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