
Lyhyesti ja rukoillen – Nigeria, Kolumbia, Kuuba

Tuemme Nigeriassa, Plateaun osavaltion Dogo Nahawan kylässä kristillistä ala-
koulua, jossa opiskelee yli 200 lasta. Olemme rahoittaneet koulun kunnostamista, 
keittiön ja käymälöiden rakentamista sekä maksamme neljän opettajan ja kahden 
keittäjän palkat. Koulu oli joitakin vuosia lakkautettuna sen jälkeen, kun vuonna 2010 
kylään hyökättiin ja yli 500 kristittyä surmattiin.

Tämän lisäksi olemme päättäneet maksaa 20 sellaisen lapsen opinnot yläkoulussa, 
joilla ei muuten olisi siihen mahdollisuutta.

Yksi heistä on 12-vuotias tyttö, Niri Nyam. Nirin isä oli yksi vuoden 2010 hyök-
käyksessä murhatuista. Hänen äitinsä oli kuollut jo aiemmin ja isä oli mennyt uusiin 
naimisiin. Isänsä kuoleman jälkeen Nirin perhe on koostunut äitipuolesta ja sisaruk-
sista. Äitipuolen työ ompelijattarena riitti vain vaivoin perheen elatukseen, joten Nirin 

koulutie päättyi alakoulun jälkeen.
”Sanon suuret kiitokset teille kaikille tuestanne. Minulle ja äitipuolelleni on suuri apu, kun maksatte koulumaksut, koulu-

puvut, koulutarvikkeita ja ruokaa. Arvostamme todella teitä. Kaikkivaltias Jumala siunatkoon teitä ja pitäköön teidät tervei-
nä”, Niri kiittelee.
• Isä, siunaa Niriä ja hänen perhettään ja muita hänen kaltaisiaan. 
• Suojele Dogo Nahawan kylä uusilta hyökkäyksiltä.

Aseelliseen ryhmään 
kuuluvat miehet ampuivat 
55-vuotiaan pastori Elfren 
Martinez Pérezin kuoliaaksi 
kotinsa edessä Kolumbian 
pohjoisosassa 16. syyskuuta.

Pastori Martínez Pérez 
johti Nueva Filadelfia -seura-
kuntaa La Ilusiónin kylässä, 

lähellä Caucasian kaupunkia. On tavallista, että seurakuntien 
johtajat toimivat käytännössä myös koko yhteisön johtajina, 
erityisesti syrjäseuduilla. Myös pastori Martínez Pérez oli tällai-
sessa asemassa.

Aseistautunut ryhmä oli usein lähestynyt häntä ja kertonut 
tulleensa suojelemaan yhteisöä. Pastori sanoi heille kerta toi-
sensa jälkeen, että he eivät tarvitse sellaista suojelua.

Kuolinpäivänään pastori oli kieltäytynyt kuljettamasta heitä 
veneellään. Miehet poistuivat, mutta palasivat illalla kahden 
muun miehen kanssa. He kutsuivat pastori Martínez Pérezin 
ulos ja sanoivat: ”Koska olet pastori, ammumme sinua vain ker-
ran.” Sen jälkeen yksi miehistä ampui pastorin kuoliaaksi. 

Häneltä jäi vaimo ja viisi aikuista lasta. Perhe joutui pakene-
maan kylästä.

Lähde: Christian Solidarity Worldwide
• Rukoile, että Jumala lohduttaisi pastorin perhettä ja pitäisi 

heistä huolta.
• Pyydä Jumalan varjelusta pastoreille, jotka uskollisesti 

palvelevat sekä seurakuntaa että kyläyhteisöä alueilla, joilla 
aseelliset ryhmät edelleen toimivat.

Yhteiskristillinen 
ryhmä kristillisiä joh-
tajia Kuuban suurim-
mista protestanttisista 
tunnustuskunnista 
on Kuuban metodisti-
kirkon ja Assemblies 
of God -seurakunnan 
johdolla käynnistänyt 
ennennäkemättömän 

kampanjan, jolla vaaditaan täyden uskonnonvapauden 
kirjaamista Kuuban parhaillaan valmisteilla olevaan uu-
teen perustuslakiin.

Seurakuntien johtajat kannustavat kuubalaisia allekir-
joittamaan vetoomuksen, jolla vaaditaan kahden kohdan 
lisäämistä Kuuban perustuslain artiklaan 15. Sen myötä 
he saisivat vapaasti ”harjoittaa uskoaan ja vaikuttaa kan-
san elämään Kristuksen Sanan kautta ja kaikkien niiden 
sosiaalisten ohjelmien kautta, joita kristillinen seurakun-
ta jo toteuttaa.”

Luonnostelma päivitetylle perustuslaille hyväksyttiin 
Kuuban parlamentissa heinäkuussa. Tällä hetkellä se on 
julkisella kommenttikierroksella ja siitä järjestetään kan-
sanäänestys ensi vuoden helmikuussa. 

Lähde: Christian Solidarity Worldwide
• Kiitos Kuuban kristittyjen rohkeudesta ja siitä, että 

tämä asia on tuonut heidät yhteen.
• Rukoile, että uskovien vaatima muutos lisättäisiin 

tulevaan perustuslakiin.


