
Thaimaa – Hyviä uutisia Naseerilta ja Zainilta!

Olemme tukeneet Thaimaahan paennutta kristittyä pakistanilaispariskuntaa 
Naseeria ja Zainia, sekä heidän Jenny-tytärtään. 

Zain on syntynyt kristittyyn perheeseen, mutta Naseer on islamista 
kristinuskoon kääntynyt. Naseerin kääntymys ja naimisiinmeno kristityn miehen 
kanssa sai hänen perheensä raivostumaan. Tilanne kävi niin vakavaksi, että he 
joutuivat pakenemaan Thaimaahan, jossa he ovat nyt olleet kahdeksan vuotta. 
Heidät on hyväksytty pakolaisiksi ja eräs maa on ilmoittanut olevansa halukas 

ottamaan heidät vastaan. Jos koronapandemiaa ei olisi tullut, he hyvin mahdollisesti asuisivat jo uudessa kotimaassaan.
Kaksikymmentä kuukautta sitten, Jenny-tyttären kolmatta syntymäpäivää seuranneena päivänä, Zain pidätettiin ja vietiin 

maahanmuuttoviraston pidätyskeskukseen. Naseer jäi yksin Jennyn kanssa. Naseerilla oli miehestään niin kova huoli, että 
hänen oma terveytensä alkoi pettää, ja olemme auttaneet Naseerin sairaalakuluissa.

Nyt kuuluu kuitenkin hyviä uutisia: Zain on päässyt vapaaksi takuita vastaan! Perhe on jälleen yhdessä, ja he lähettävät 
kiitoksensa. ”Haluan kiittää Marttyyrien Ääntä ja heidän tukijoitaan avusta tänä vaikeana aikana Thaimaassa. Olen kiitollinen 
kaikesta avusta, sillä vietin 20 kuukautta pidätyskeskuksessa, mutta nyt olen perheeni kanssa”, iloitsee Zain perheen 
lähettämällä videolla, ja laskee kätensä hellästi vaimonsa harteille. ”Kiitän Jumalaa teidän kaltaisistanne veljistä ja sisarista!”

Myös Naseer lähettää kiitoksensa: ”Olemme eläneet vaikeita aikoja, mutta te olette olleet vierellämme. Kiitämme Jumalaa 
kaltaisistanne sisarista ja veljistä, ja rukoilemme aina puolestanne.”

Egypti - Toivoa siepatun naisen paluusta

Muutamia viikkoja sitten kerroimme Egyptissä tapahtuneesta kristityn naisen, Rania Ab el-
Mesehin, sieppauksesta ja pakkokäännytyksestä. 

Egyptin mediassa on alkanut kiertää uusia huhuja Ranian sieppaukseen liittyen. 
Poliisien kerrotaan pidättäneen kolme hänen sieppauksestaan syytettyä: koulun johtajan, 
matkapuhelinmyyjän sekä kolmannen henkilön. Ranian veli kiistää, että hän olisi jo palannut 
kotiin.

Rania on kristitty opettaja, jonka kaksi hunnutettua naista sieppasi 23. huhtikuuta Monufian kuvernoraatissa. Kolme päivää 
myöhemmin alkoi kiertää video, jossa hän kertoo kääntyneensä islamiin. Videosta sai kuitenkin vaikutelman, että Rania ei 
tehnyt sitä vapaasta tahdostaan. Hän on kolmen tyttären äiti ja hän on kertonut kristillisestä uskostaan avoimesti.

Kristittyjen naisten sieppauksia tapahtuu Egyptissä valitettavan usein. Heidät pakotetaan kääntymään islamiin ja 
menemään naimisiin muslimimiehen kanssa. Naisten saaminen takaisin kotiin on vaikeaa. Usein poliisit eivät tosissaan tutki 
sieppauksia tai saata sieppaajia vastuuseen, vaan väittävät naisen lähteneen omasta tahdostaan. Rukoillaan, että Rania 
pääsisi takaisin kotiin!
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Keski-Aasia – Opettaja menetti työnsä uskonsa vuoksi

Kristitty nainen on menettänyt työnsä venäjän kielen opettajana kansallisessa yliopistossa 
koulun johdon saatua tietää hänen uskostaan. 

Vera on yksinhuoltajaäiti, joka on huolehtinut lapsistaan ilman perheensä tukea. Hän oli 
toivonut, että hänen osa-aikatyönsä venäjän opettajana johtaisi lopulta kokopäivätyöhön. 
Hän oli hyvä opettaja, ja oppilaat pitivät hänestä. Hän ei kuitenkaan ehtinyt olla töissä 

puolta vuottakaan, kun hänelle kerrottiin, että kristitty ei voi toimia opettajana. Ei varsinkaan siksi, koska hän opetti useita 
ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka tulivat ympäröivistä maista. 

Veralle annettiin vaihtoehdoiksi joko luopua seurakuntansa jäsenyydestä tai irtisanoutua, ja Vera päätti valita 
jälkimmäisen. Rukoile, että hän löytäisi pian uuden työn. 


