
Joulun vietto näyttää sujuneen pääasiassa rauhallisesti myös niissä maissa, missä kristityt ovat 
vainottuja tai ahdistettuja. Väkivaltaisia hyökkäyksiä tapahtui kuitenkin Nigeriassa ja Intiassa.

Nigerian Plateaun osavaltiossa fulanit hyökkäsivät tapaninpäivän yönä Rawurun kylään surma-
ten seitsemän kristittyä. Viime kesäkuussa fulanit hyökkäsivät samalle alueelle ja tappoivat yli 
230 ihmistä.

Intiassa koettiin ainakin 18 hyökkäystä kristittyjä vastaan joulun aikana: 10 Uttar Pradeshissa, 3 
Uttarakhandissa, 3 Tamil Nadussa, 2 Maharasthrassa.

Vakavin hyökkäys tapahtui Kowadin kylässä Maharasthran osavaltiossa, jossa noin 20 naa-
mioitunutta miestä hyökkäsi miekoin, veitsin, rautaputkin, lasipulloin ja kivin aseistautuneina 
sunnuntaina 23. joulukuuta New Life -seurakunnan kokoontumiseen. Koolla oli noin 40 uskovaa. 

Hyökkääjät alkoivat välittömästi hakata paikalla olleita. Seitsemän kristittyä joutui tehohoitoon, heistä kolme leikkaukseen. 
Kaikkiaan 27 kristittyä loukkaantui. Poliisi tutkii tapausta ja on suorittanut pidätyksiä.

Lähteet: International Christian Concern, Morning Star News

• Kiitos Isä, että monin paikoin uskovat saivat viettää joulunsa rauhassa.
• Lohduta Nigeriassa omaisiaan menettäneitä ja paranna Intiassa loukkaantuneiden haavat.

Leah Sharibun per-
he vietti ensimmäisen 
joulunsa ilman Leaa. Sen 
sijaan, että olisi jakanut 
jouluaterian yhdes-
sä perheensä kanssa, 
15-vuotias Leah on yhä 
Boko Haramin vankina.

Muu perhe vietti 
jouluaan Yolan kaupungissa. Jos kaikki olisi ollut kuten 
ennen, Leah olisi ollut heidän kanssaan ja laulanut 
heille joululauluja. 

”Totta puhuakseni, meistä kaikista tuntui pahalta, 
että vietimme joulua ilman Leaa. Tämä on ensimmäi-
nen kerta, kun niin kävi, ja voitte kuvitella, miltä meistä 
tuntuu”, Lean äiti Rebecca kertoi. ”Se oli hiljainen joulu 
mieheni ja poikamme kanssa, joka on lomalla. Ku-
kaan ei enää puhu meille. Me vain uskomme Jumalan 
pelastavan tyttäremme ihmeellisellä tavalla. Tiedätkö, 
joka päivä me toivomme, että Jumala yllättää meidät ja 
kuulemme ovelta koputuksen ja Leah kävelee lämpi-
mään syleilyyni. Se on nyt minun päivittäinen rukoukse-
ni ja uskon vahvasti, Hän ei aiheuta meille pettymystä”, 
pehmeä-ääninen Rebecca sanoi. 

Joulupäivänä tuli kuluneeksi 309 päivää siitä, kun he 
viimeksi näkivät Lean.

Lähde: Vanguard

• Rukoile, että Herra lohduttaisi ja vahvistaisi Lean 
perhettä sekä Leaa.

• Pyydä, että Herra varjelisi Leaa vankeudessa ja että 
perheen toivoma ihme toteutuisi ja Leah palaisi 
kotiin.

Vaikka Asia Bibin kuolemantuo-
mio jumalanpilkasta kumottiin 
lokakuussa, hän on joutunut viettä-
mään ensimmäisen joulunsa vanki-
lasta vapauduttuaan vartioituna ja 
piilossa. Koska monet äärimuslimit 
yhä vaativat hänen kuolemaansa, 
monet Pakistanin kristityt olivat 
huolissaan koko yhteisönsä turvalli-

suuden puolesta joulun aikana.
International Christian Concernin mukaan hän olisi kuitenkin 

saanut viettää joulun yhdessä miehensä ja tytärtensä kanssa.
Äskettäin Washington Postille puhunut Asia Bibin asianajaja Saif 

ul-Malook kertoi toivovansa, että tämä olisi viimeinen kerta, kun 
Asia viettää juhlaa ilman mahdollisuutta elää ja harjoittaa uskoaan 
vapaudessa. 

”Asia syntyi köyhään perheeseen tomuiseen maaseutukylään 
Punjabin provinssissa, eikä istunut koululuokassa päivääkään 
elämästään. Mutta häntä on auttanut hänen vahva uskonsa”, 
ul-Malook kertoi. 

”Asia ei juuri koskaan uskaltautunut kauas kylästään ennen 
vankeutta, joten uuden elämän aloittaminen toisessa maassa 
olisi hänelle haasteellista. Mutta hän on osoittanut huomattavaa 
vahvuutta koko tämän koettelemuksen ajan, ja olen luottavainen, 
että hän onnistuu”, ul-Malook toteaa.

Lähteet: International Christian Concern, The Washington Post

• Kiitos Jumalalle, että Asia Bibi ei joutunut viettämään enää 
tätä joulua vankilassa.

• Pyydä, että Herra siunaisi Saif ul-Malookia, joka on asettanut 
oman henkensä vaaraan Asia Bibin puolesta.

• Rukoile, että Asia Bibin ja hänen perheensä tilanne ratkeaisi 
pian ja he pääsisivät turvalliseen maahan.

Lyhyesti ja rukoillen –  Nigeria, Intia, Pakistan


