
Lyhyesti maailmalta – Thaimaa, Indonesia, Turkki

Asher Masih (nimi muutettu) on kristitty pakistanilainen perheenisä. Asher 
sai ääri-islamilaisilta tappouhkauksen, koska ei suostunut luopumaan kristilli-
sestä uskostaan. Tilanne kärjistyi niin, että ääriryhmä ampui Asheria jalkaan. 
Asher joutui suureen leikkaukseen ja toivuttuaan siitä, hänet pahoinpideltiin 
uudelleen niin, että hän sai kehoonsa pysyvän vamman. Perhe ei saanut elää 
rauhassa tämänkään jälkeen ja vuonna 2014 he joutuivat pakenemaan koti-
maastaan Thaimaahan. 

Marttyyrien Äänen työntekijät tapasivat alkukuusta Asher Masihin Thaimaas-
sa, jonne perhe on jumiutunut. He ovat anoneet turvapaikkaa, mutta anomus on juuttunut byrokratian hampai-
siin. Terveysongelmat ja epätietoisuus tulevaisuudesta kalvavat koko perheen mieltä. Työntekijämme saivat auttaa 
perhettä, ja pohdimme keinoja löytää heille pysyvää ratkaisua.

• Kiitos, Herra että autoit Asher Masihin perheen pois kuoleman vaarasta.
• Johdata, että perheelle löytyisi turvallinen paikka, missä elää. 

Indonesialainen pastori Abra-
ham Ben Moses (53) on tuomit-
tu 7. toukokuuta neljäksi vuo-
deksi vankilaan ja maksamaan 
50 miljoonan Indonesian rupian 
(n. 3000 euroa) sakot uskonnon 
herjaamisesta. Hän on tunnettu 
entinen muslimi ja nykyinen 
kristitty apologeetta. Hän myös 
evankelioi internetissä sekä käy 

keskusteluja paikallisten muslimiryhmien kanssa.
Hänet pidätettiin 5.12.2017, kun julkisuuteen levisi video, 

jossa hän kertoo uskostaan islaminuskoiselle taksinkuljet-
tajalle. Videolla hän puhuu kääntymisestä kristinuskoon ja 
profeetta Muhammedin virheellisistä avioliittoa koskevista 
opetuksista.

Abraham syntyi suureen muslimiperheeseen ja hänen 
isänsä oli islamin opettaja. Hän sai islamilaisen koulutuksen 
ja pääsi töihin Indonesian suurimpaan islamilaiseen sisäop-
pilaitokseen, jonka moskeijaan mahtuu 15.000 henkeä.

Vuonna 2005 hän alkoi tutkia kristinuskoa osoittaakseen 
sen vääräksi, mutta vuotta myöhemmin hän kääntyi itse 
kristinuskoon. 
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• Isä, kiitos Abrahamin rohkeudesta ja alttiudesta todistaa 
uskostaan, rohkaise häntä vankeudessa.

• Auta, että tuomio kumottaisiin ja Abraham pääsisi takai-
sin perheensä luo.

Amerikkalaisen pas-
tori Andrew Brunsonin 
oikeudenkäynti jatkui 
Turkissa maanantaina 7.  
päivä ja kesti 10 tuntia.

Oikeus kuuli todis-
tajia, mutta kolmea 
puolustuksen todistajaa 
ei päästetty puhumaan 
sillä perusteella, että he 

ovat itsekin epäiltyjä tapauksessa. Paikalla olleen 
journalisti Barbara Bakerin mukaan Andrew’n ja 
hänen asianajajansa puheenvuorot olivat vahvoja 
ja selväsanaisia. Andrew oli selvästi rohkaistunut 
nähdessään oikeussalissa lukuisia tuttuja kasvoja, 
kun paikalliset seurakuntien johtajat olivat läsnä 
osoittamassa tukeaan.

Toinen paikalla ollut henkilö kertoi Andrew’n ja 
asianajajansa osoittaneen selkeästi, että syytökset 
häntä vastaan olivat vääriä.

Seuraava oikeudenkäyntipäivä on vasta 18. heinä-
kuuta. 
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• Rukoile, että Herra edelleen vahvista Andrew’ta 
ja hänen perhettään.

• Pyydä, että oikeus tapahtuisi pian ja syytteet 
hylättäisiin. 


