
Lokakuussa VOM Sisaret -aiheena oli Thaimaassa asuva pakistanilainen 3-vuotias Ester. Hän 
odottaa pääsyä sydänleikkaukseen, jonka Marttyyrien Ääni on luvannut maksaa. 

Ester on kuitenkin ollut jatkuvasti liian heikko leikkaukseen ja häntä on pyritty vahvistamaan 
erityisellä maitojuomalla. Lääkärin oli määrä jälleen marraskuussa arvioida, voitaisiinko Ester lei-
kata. Tätä silmällä pitäen pyysimme suomalaisia uskovia lähettämään Esterille ja hänen perheel-
leen kauttamme rohkaisevia kortteja. 

Kortteja saapuikin huomattava määrä, ja ne ovat nyt päässeet perille Thaimaahan ja Esterin 
käsiin. Tämän linkin takaa löytyvältä Youtube-videolta kuulet Esterin kiitokset, kun hän tutkii 
saamiaan kortteja. 

Lääkäri tutki jälleen Esterin, mutta valitettavasti hän on edelleenkin liian heikko leikkaukseen. 
Siitä huolimatta, kiitos kaikille hänelle kortteja lähettäneille ja perheen puolesta rukoilleille! 

Esterin isä on pidätyskeskuksessa ja äiti yrittää tulla yksin toimeen kolmen lapsensa kanssa, 
joista Ester on nuorin.

• Pyydämme edelleen rukoilemaan, että Ester vahvistuisi tai että Jumala koskettaisi häntä niin, että leikkausta ei tarvita.
• Rukoile koko perheen puolesta, että Herra vapauttaisi vankeudessa olevan isän ja auttaisi toimeentulon kanssa kamppai-

levaa äitiä.

Sadat kristityt, mu-
kaan lukien katolinen 
arkkipiispa, käännytet-
tiin pois vaalipaikoilta 
Intian Madhya Pra-
deshin osavaltiossa, 
sillä heidän nimiään ei 
löytynyt äänioikeutet-
tujen listalta.

Kristityt johtajat epäilevät 28. marraskuuta tapahtu-
neessa tilanteessa vilppiä. Tuolloin Madhya Pradeshissa 
järjestettiin osavaltion 230-jäsenisen parlamentin vaali.

Kristityt käännytettiin pois, vaikka heillä oli mukanaan 
todistus äänioikeudesta ja muut asiaan kuuluvat doku-
mentit.

Kristitty johtaja Saji Abraham vaatii vaaliviranomaisia 
tutkimaan tapahtuneen, jota hän pitää salajuonena. 

Hän ja muut kristityt johtajat epäilevät, että yhä nä-
kyvämmin hindunationalismia ajava Bharatiya Janata 
-puolue (PJB), joka on ollut vallassa Madhya Pradeshissa 
viimeiset viisitoista vuotta, on saanut viranomaiset poista-
maan kristittyjä äänioikeutettujen listalta. 

Kristityt ovat perinteisesti äänestäneet BJP:n kilpailijaa, 
Kongressipuoluetta.

Lähde: UCAnews

• Rukoile Intian kristityille viisautta toimia yhä vaikeutu-
vassa ympäristössä.

• Rukoile myös, että Intian kristityt pysyvät uskossaan 
vahvoina kaikesta vastustuksesta ja väkivallasta huoli-
matta.

Iranilainen kristitty 
Ebrahim Firouzi on ollut 
vangittuna vuodesta 2013 
lähtien. Alun perin hänet 
tuomittiin vuodeksi vankeu-
teen kristillisen toiminnan 
vuoksi. Sen jälkeen järjes-
tettiin uusi oikeudenkäynti, 
ja hänet tuomittiin vielä 
viideksi vuodeksi vankeu-

teen ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista, laittomaan 
kokoontumiseen osallistumisesta sekä juonittelusta ulkomais-
ten tahojen kanssa”. Lisäksi hänet tuomittiin kahdeksi vuodek-
si maansisäiseen karkotukseen syrjäiseen Sarbazin kaupun-
kiin, joka pannaan täytäntöön, kun vankeustuomio päättyy. 
Tällä hetkellä hän on vangittuna Rajaei-Shahrin vankilassa 
Karajissa.

Ebrahimin äiti sairasti syöpää ja anoi useita kertoja oikeu-
delta lupaa, että hänen poikansa voisi tulla käymään hänen 
luonaan. Sairautensa vuoksi äiti ei kyennyt vierailemaan Ebra-
himin luona vankilassa. Kaikki pyynnöt kuitenkin evättiin.

Nyt, maanantaina 3. joulukuuta, Ebrahimin äiti Kobra 
Kamrani menehtyi. Äidin hautajaiset järjestettiin seuraavana 
päivänä, eikä Ebrahim ehtinyt anoa lupaa osallistua niihin.

Lähde: Middle East Concern

• Rukoile, että Ebrahim ja hänen perheensä saisi tuntea Ju-
malan läsnäolon ja lohdutuksen näinä murheen päivinä.

• Rukoile, että Ebrahim vapautettaisiin pian.
• Rukoile, että vankilaviranomaiset osoittaisivat enemmän 

myötätuntoa vangittuja kohtaan.

Lyhyesti ja rukoillen –  Thaimaa, Intia, Iran

https://youtu.be/QxhvbgolRrc

