
Irak – Leipomon rakennus käynnistynyt

Nahlan laaksosta lähetetään lämpimät terveiset ja kiitokset kaikille suomalaisille 
uskoville, jotka ovat heitä tukeneet.

Viime vuoden joulukampanjamme tavoitteena oli kerätä varoja leipomon 
rakentamiseksi Nahlaan. Kampanjan tavoite saavutettiin ja ylitettiinkin, kiitos siitä 
kaikille! 

Nyt maanantaina 13. toukokuuta leipomon rakentaminen pääsi toden teolla 
käyntiin. Pastori ja muutamat Nahlan kristityt rukoilivat ensin työmaalla, siunaten hankkeen. Sen jälkeen he raivasivat maa-
alueen, ja piirsivät maahan kaivuutöitä ohjaavat merkinnät. Kaivuri saapui seuraavana päivänä kaivamaan perustuksille 
paikkaa.

”Aloitamme ja lopetamme rukoillen. Rukoile kanssamme varjelusta ja viisautta, voimaa ja menestystä. Rukoile, että 
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo suojelee Nahlaa”, Nahlasta pyydetään.

Nigeria – Leah 
Sharibu 16 vuotta

Boko Haramin 
sieppaamaksi 
joutuneen 
Leah Sharibun 
kuudestoista 

syntymäpäivä oli tiistaina, 14. toukokuuta.
Nigerialaiset viettivät sitä vaatimalla sosiaalisessa 

mediassa viranomaisia tekemään enemmän Lean 
vapautumisen eteen. 

Plateaun osavaltion pääkaupungissa Josissa sadat 
ihmiset kokoontuivat osavaltion parlamenttitalon eteen 
osoittamaan mieltään ja vaatimaan Lean vapauttamista. 

”Historian kirjoihin jää, että maamme nuori tytär Leah 
Sharibu jätettiin jälkeen, kun hänen koulutoverinsa 
vapautettiin terroristeilta. Hän ei suostunut käymään 
neuvottelua vapaudesta uskoaan vastaan. Presidentti 
Buhari lupasi, silti Leah on edelleen terroristien hallussa. 
Hän on tänään 16-vuotias. Traagista”, kirjoitti Bring Back 
Our Girls -liikkeen johtaja ja entinen opetusministeri Oby 
Ezekwesili.

Lähde: The Guardian

• Isä, ole Lean kanssa siellä missä hän on, suojele ja 
rohkaise häntä. 

• Rukoile, että Herra lohduttaisi Lean perhettä.
• Pyydä Nigerian viranomaisille viisautta, rohkeutta ja 

tahtoa toimia Lean vapauttamisen hyväksi.

Sri Lanka – Elämä 
jatkuu

Pääsiäissunnuntaisten itsemurhaiskujen jälkeen suurin osa 
Sri Lankan seurakunnista piti ovensa suljettuina. Koulujen 
uuden lukukauden oli määrä alkaa 22. huhtikuuta sekä 
valtion että kirkkojen ylläpitämissä kouluissa, mutta sitä 
lykättiin. 

Nyt viranomaiset ovat vakuuttaneet turvallisuustilanteen 
olevan kunnossa. Sen myötä jumalanpalvelukset ovat 
jatkuneet, myös itsemurhaiskujen kohteina olleissa 
seurakunnissa, ja koulutkin ovat jälleen lähteneet käyntiin.

Marttyyrien Ääni -järjestöt avustavat Batticaloan 
evankelisen Zion-seurakunnan uskovia. 

Maksamme iskussa loukkaantuneiden sairaanhoitokuluja, 
tarjoamme neuvontaa ja terapiaa sitä tarvitseville. Lisäksi 
tarjoamme taloudellista tukea pääasiallisen elättäjänsä 
menettäneille perheille. 

Lähteet: Marttyyrien Ääni, Barnabas Fund, UCAnews

• Rukoillaan, että Herra lohduttaa surevia omaisia ja että 
me voisimme olla kärsivien tukena niin henkisesti kuin 
aineellisesti.

• Siunatkoon Herra avustusprojektin Sri Lankaan.
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