
Kiina – Early Rain -seurakunnalta kiireellinen rukouspyyntö!

Kiinalainen Early Rain -seurakunta, jota Marttyyrien Ääni avustaa on perjantaina 8. maalis-
kuuta julkaissut rukouspyynnön kadonneen seurakuntaan kuuluvan miehen Pan Fein puolesta.

Pan Fei on ollut kadoksissa maanantaista 4. maaliskuuta saakka. Tuolloin oli hänen ensim-
mäinen työpäivänsä uudessa työpaikassa. Kun häntä ei seuraavana päivänä kuulunut töihin 
seurakuntalaiset menivät etsimään häntä hänen kodistaan, mutta hän ei ollut siellä. 

Viime vuonna alkaneen seurakuntaan kohdistuvan vainon jälkeen Pan Fei on ollut useita ker-
toja pidätettynä ja kuulusteltavana, viimeksi joulukuisen ratsian aikana. Sen jälkeen hän muutti 

toisaalle, mutta naapuruston vartijat häiriköivät häntä silti, ja poliisit murtautuivat usein hänen asuntoonsa.
Ennen helmikuista kiinalaista uutta vuotta hänet irtisanottiin työstään Yong Huin ostoskeskuksessa viranomaisten painos-

tuksen vuoksi. 
Aiemmin kun veli Pan Fei on joutunut ongelmiin hän on soittanut uskonveljilleen ja -sisarilleen, ja pyytänyt rukoilemaan 

puolestaan. Tällä kertaa hänestä ei kuitenkaan ole kuulunut mitään. ”Pelkäämme veli Pan Fein puolesta, kun hänen uskoaan 
koetellaan”, seurakunnan lähettämässä rukouspyynnössä kerrotaan. Rukoillaan siis seurakunnan pyynnön mukaisesti:

”Rukoilkaamme kiinni otetun pienen karitsamme puolesta, joka on erotettu Herran Jeesuksen Kristuksen laumasta. 
Olkoon Jumalan henki hänen kanssaan, suojelemassa hänen ruumistaan ja sieluaan.”

Nigeria – Yli 20 kuollutta 
fulanien hyökkäyksessä

Fulanit hyökkäsivät aamulla 
4. maaliskuuta kolmeen kylään 
Benuen osavaltion Mbacohonin 
alueella Kaakkois-Nigeriassa. 
Ainakin 23 ihmistä surmattiin.

”Se oli kauheaa. He tappoivat 
yli 20 ihmistä. Osa tapettiin ampumalla, osa viidakkoveitsillä!” 
raportoi paikallinen hallintoviranomainen, Reuben. ”Pakoon 
lähteneet ovat hajaantuneet kaikkialle.”

Kolme päivää myöhemmin fulanit hyökkäsivät jälleen lähellä 
olevaan kylään surmaten kolme ihmistä. ”Yksi seurakunta-
laisistani tuli kertomaan, että hänen isänsä tapettiin. Toinen 
sanoi, että hänen vävynsä surmattiin”, kertoo paikallinen 
pastori Ajoh. Kaikki kolme surmansa saanutta kristittyä olivat 
naimisissa ja heillä on lapsia. ”Benuen kristityt rukoilevat ja 
tiedämme, että Jumala ei petä meitä!” pastori Ajoh lisää.

Tilanne Benuen osavaltiossa oli ollut suhteellisen rauhal-
linen lähes vuoden ajan ja asukkaat toivoivat, että rauha 
kestäisi. Nyt paikalliset arvelevat, että fulanit pidättäytyivät 
iskuista, jotta presidentinvaalien yli päästäisiin rauhassa. ”En-
nen presidentinvaaleja he siirtyivät pois, mutta nyt heitä palaa 
satamäärin”, paikallinen asukas kertoi.

Lähde: International Christian Concern

Nigeria – Isku kirkkoon 
epäonnistui

Boko Haramin itsemur-
haisku katoliseen kirkkoon 
sunnuntaina 10. maaliskuuta 
epäonnistui Itä-Nigerian 
Adamawan osavaltiossa, 
Madagalissa. 

Itsemurhaiskua yrittäneet kaksi naista pyrkivät pääse-
mään kirkkoon sille kuuluvan terveysaseman kautta, mutta 
heidät pysäytettiin. Naiset räjäyttivät pomminsa lyhyen 
matkan päässä kirkosta. Vaikka pommit räjähtivät, vain yksi 
henkilö hyökkääjien lisäksi loukkaantui.

Seudulla asuvien lähteiden mukaan paikalliset nuoret 
vartioivat kirkkoa kun hyökkääjät saapuivat, ja onnistuivat 
estämään heidän pääsynsä kirkkoon, joten vakavammilta 
vahingoilta vältyttiin. 

On todennäköistä, että naiset olivat Boko Haramin vanke-
ja, jotka oli pakotettu tekemään isku. UNICEF raportoi, että 
vuonna 2017 Boko Haram oli pakottanut ainakin 83 lasta 
itsemurhaiskuihin. 

Boko Haram on jälleen voimistumassa ja pelätään, että 
kristityistä tulee jälleen ryhmän pääasiallinen kohde, kuten 
he olivat ryhmän toiminnan alkuaikoina.

Lähde: International Christian Concern

Lyhyesti ja rukoillen –  Kiina, Nigeria

• Rukoile fulanien hyökkäyksessä omaisiaan menettäneiden puolesta. Kiitos Herralle, että kirkkoisku epäonnistui!
• Nigerian kristityt ovat sekä fulanien että Boko Haramin vihan kohteena. Rukoile, että Herra varjelisi heitä ja puhut-

telisi Nigerian viranomaisia, jotka ovat kääntäneet selkänsä erityisesti fulanien, mutta myös Boko Haramin uhreille.


