
Lyhyesti ja rukoillen – Nigeria, Pakistan, Bangladesh

Boko Haram on teloittanut sieppaamansa naisvangin tällä viikolla ja uhkaa teloittaa 
myös Leah Sharibun. 

Saifura Husseini Ahmed, 25, Punaiselle Ristille kätilönä työskennellyt nigerialainen 
musliminainen siepattiin maaliskuun alussa. Samalla kerralla siepattiin myös toinen 
Punaisen Ristin kätilö, Hauwa Mohammed Liman sekä UNICEFin sairaanhoitaja Alice 
Loksha Ngaddah.

Boko Haramin julkaisemalla videolla uhataan, että jos he eivät saa lunnaita kuukauden 
kuluessa, myös kaksi edellä mainittua teloitetaan, sekä Leah Sharibu. 

Boko Haram on muuttanut taktiikkaansa, sillä heidän ei tiedetä aiemmin teloittaneen 
sieppaamiaan musliminaisia. 

Elokuun lopulla julkaistiin video, jolla Leah anoi viranomaisilta apua päästäkseen va-
paaksi. Hieman sen jälkeen julkaistiin toinen video, jolla tämä naiskolmikko anoi kyyne-
lin apua. He sanoivat terroristien antaneen viimeisen varoituksensa ja sanoneen, että 
tämän jälkeen he ryhtyisivät toimiin, jotka järkyttävät kaikkia.

Lähteet: International Christian Concern, Christian Solidarity Worldwide, Vanguard

• Rukoile, että Nigerian viranomaiset tekisivät todella kaikkensa Lean ja naisten va-
pauttamiseksi.

• Pyydä Jumalaa lohduttamaan ja vahvistamaan Lean perhettä ja myös häntä itseään.

Kulunut elokuu oli Pa-
kistanin kristityille poikke-
uksellisen vaikea. Interna-
tional Christian Concern 
dokumentoi 14 tapausta, 
joihin liittyi vakavaa vai-
noa, ihmisoikeusloukkauk-
sia sekä väkivaltaa. 

Elokuun aikana neljä 
kristittyä tapettiin, kolme 

naista raiskattiin ja kolme pakotettiin kääntymään islamiin. Kasuris-
sa koko kristitty yhteisö kärsi, kun heitä vastaan hyökättiin ja heitä 
pahoinpideltiin, koska he olivat yrittäneet suojella kirkkoaan.

Lisäksi 11 kristittyä hakattiin ja kidutettiin eri puolilla Pakistania. 
Pakistanin kristityt toivovat, että äskettäin pääministeriksi nous-

sut Imran Khan toisi heidän tilanteeseensa muutoksen. Puheessaan 
Imran Khan sanoi sitoutuvansa suojelemaan Pakistanin uskonnol-
lisia vähemmistöjä ja sanoi arvostavansa heidän osuuttaan maan 
historiassa.

Lähde: International Christian Concern

• Rukoile, että uusi pääministeri toteuttaisi lupauksensa ja Pa-
kistanin kristittyjen syrjintä ja epäoikeudenmukainen kohtelu 
päättyisi.

• Muista jumalanpilkasta syytettyinä vankilassa olevia kristittyjä, 
kuten Asia Bibiä, ja rukoile, että he viimein saisivat oikeutta 
osakseen.

Bangladeshilainen 
islamista kristinus-
koon kääntynyt us-
kova, joka oli yli kaksi 
vuotta vangittuna, on 
vapautunut ehdo-
nalaiseen äskettäin.

Sisir Islam kääntyi 
kristinuskoon 2012 
ja ryhtyi heti kerto-
maan Jeesuksesta 
ympärillään oleville, 

johtaen 17 ystäväänsä Kristukselle. 
Syyskuussa 2014, palattuaan kotiin Yhdysvaltojen 

Marttyyrien Äänen järjestämästä koulutuksesta, 
häntä syytettiin paikallisen liikemiehen murhasta. 
Myöhemmin hän sai tietää, että kylän muslimijoh-
tajat olivat syyttäneet häntä murhasta kristinuskoon 
kääntymisensä vuoksi. 

Vanginvartijat ja vangit kohtelivat Sisiriä huonosti ja 
hän oli usein sairas. 

Lopulta, tämän vuoden heinäkuussa, hän pääsi 
ehdonalaiseen ja palasi kotiin toipumaan.

• Kiitä Jumalaa Sisirin uskollisesta todistuksesta ja 
pyydä johdatusta tuleviin päiviin.

• Rukoile, että hän tervehtyisi pian.


