
Lyhyesti maailmalta – Thaimaa, Kiina, Egypti

Yksi Thaimaassa ole-
vista pakistanilaisista 
kristityistä pakolaisista, 
joille saimme äskettäin 
lähettää lääkintäapua, 
on 10-vuotias poika So-
ham Somi. 

Vuonna 2011 Soham 
joutui vakavaan liiken-
neonnettomuuteen. Hän 
makasi koomassa hengi-
tyskoneessa 20 päivää. 
Hänen toinen jalkansa 
vammautui onnetto-
muudessa ja sen jälkeen 

hän on saanut myös epileptisiä kohtauksia. 
Soham tarvitsee erikoisvalmisteiset jalkineet 

pystyäkseen kävelemään. Marttyyrien Ääni kus-
tansi lääkintäapuvaroista Sohamille uudet kengät. 
Sohamin perheen turvapaikka-anomus on hylätty, 
joten perheen tilanne on tällä hetkellä erittäin 
epävarma. 

Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Herra, että Soham on saanut nyt uudet 
kengät.
• Siunaa Sohamin terveys, siunaa koko perhettä.
• Rukoilemme johdatusta perheen tulevaisuuteen.

Viime vuoden aikana vi-
ranomaiset pidättivät satoja 
kristittyjä Kiinan lounaisosassa 
sijaitsevassa Yunnanin provins-
sissa syyttäen valheellisesti, 
että he kuuluvat kulttiin. Kolme 
pidätetyistä tuomittiin aiemmin 
neljäksi vuodeksi vankeuteen. 

Nyt tuomioita on annettu 
lisää: kuusi kristittyä on tuo-
mittu 4-13 vuoden vankeusran-
gaistuksiin, koska heidän väitetään kuuluvan ”Kolmen tason 
palvelijat” -kulttiin. Jotkut tuolloin pidätetyt odottavat yhä 
tuomiotaan, kuten kuvassa oleva Tu Yan.

Pisimmän tuomion sai Ju Dianhong, joka sanoo, ettei ole 
koskaan edes kuullut kyseisestä kultista. Hän sanoo usko-
vansa ja kertovansa Jeesuksesta, tekemättä koskaan kenel-
lekään haittaa ja toimien Raamatun opetusten mukaan. 
Tuomioista valitetaan. Viranomaiset ovat syyttäneet usko-
vien asianajajien puolustavan heitä ”laittomasti” ja he ovat 
nyt itsekin tutkinnan alla. Lähde: China Aid

   Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos Kiinan uskovien rohkeudesta ja uskollisuudesta 
kasvavan vastustuksen edessä.
• Ole vangittujen kanssa vankilassa, anna heidän tuntea, 
että he eivät ole yksin.
• Tapahtukoon Sinun tahtosi myös Kiinassa.

Egyptissä Pohjois-Siinain El-Arishin kaupungissa on jälleen murhattu kristitty. Vuosi sitten Isisille uskollisuutta 
vannova ryhmä murhasi kahdeksan kristittyä, joka johti kristittyjen joukkopakoon kaupungista. 

Bassem Herz Attalhahin (27) perhe pakeni myös, mutta he joutuivat palaamaan El-Arishiin, kun töitä ei löytynyt 
muualta. Lauantaina 13. päivä hän oli veljensä Osaman ja muslimiystävänsä Mohamedin 
kanssa palaamassa matkapuhelinmyymälästään kotiin, kun kolme mustiin pukeutunut-
ta, aseistautunutta miestä pysäytti heidät. Koska miehet eivät olleet naamioituneita, 
kolmikko oletti heidän olevan poliiseja. He pyysivät nähdä Bassemin oikean käden 
ranteen, jossa oleva ristitatuointi vahvisti hänet kristityksi. Osaman tatuointia he eivät 
nähneet, sillä paidan hiha peitti sen. Osama ja Mohamed päästettiin menemään, mutta 
Bassemia ammuttiin päähän ja hän kuoli välittömästi. Lähde: Morning Star News

Pyydämme rukoilemaan:
• Isä, lohduta Bassemin perhettä, auta heitä löytämään turvallinen toimeentulolähde.
• Varjele kaikkia El-Arishiin palanneita kristittyjä perheitä.
• Auta Egyptin viranomaisia kukistamaan väkivaltaiset ääri-islamilaiset ryhmät.


