
Lisää hyökkäyksiä Nigeriassa

Nigeriassa hyökkäykset kristittyjä vastaan ovat edelleen jatkuneet. Sunnuntai-iltana 26. 
tammikuuta fulani-paimentolaiset hyökkäsivät Kwatasin kylään Plateaun osavaltiossa, noin 80 
kilometriä osavaltion pääkaupungista Josista etelään. 

Kyläläiset olivat ulkona istumassa iltaa, kun hyökkääjät tulivat ja alkoivat ampua ympäriinsä. 
22 ihmistä kuoli.

Poikkeuksellisesti tällä kertaa viranomaiset määräsivät alueen fulani-johtajan pidätettäväksi. 
Hänet vietiin pääkaupunkiin Abujaan kuultavaksi. Yhteyshenkilömme paikan päällä pitää tapahtunutta pyrkimyksenä osoit-
taa, että viranomaiset tekevät jotain väkivallan lopettamiseksi. Viimeisimpien tietojen mukaan fulani-johtaja vapautettiin 
kuulustelun jälkeen ja päästettiin palaamaan kotiinsa. 

Yhteyshenkilömme oli myös mukana seuraavana torstaina pidetyissä hautajaisissa, joissa iskussa menehtyneet laskettiin 
yhteiseen joukkohautaan. ”Tilaisuus oli vavahduttava”, hän kertoo. Lähde: Marttyyrien Äänen lähteet

”Kiitos näistä rohkeista seuraajistasi, jotka antoivat henkensä Sinun nimesi tähden. Vahvista, rohkaise ja lohduta jäljelle jää-
neitä omaisia ja muita kristittyjä. Kiitos hetkellisestä fulani-johtajan pidätyksestä, anna sen olla toivonkipinänä olosuhteiden 

muuttumisesta.”

Esirukouspyyntö Dogo Nahawasta

Tukemamme koulu Dogo Nahawan kylässä sijaitsee vain muutaman kymmenen kilometrin 
päässä Kwatasista, jossa fulanit surmasivat 22 kristittyä sunnuntaina 26. tammikuuta. 

Tiedusteluraporttien mukaan fulaneilla oli suunnitelma hyökätä myös Dogo Nahawaan. Yhte-
yshenkilömme oli käymässä Dogo Nahawassa maanantaina 3. helmikuuta ja hän tapasi joitakin 
sinne lähetettyjä sotilaita. Hän kuitenkin huomauttaa, että aiemmin sotilaat eivät ole kyenneet 
estämään iskuja, mutta he rukoilevat, että nyt olisi toisin. 

Kumppanillemme kerrottiin, että Dogo Nahawan liepeillä oli nähty useita fulaneja, jotka näyttivät olevan tiedusteluretkellä. 
Heidät kuitenkin huomattiin ja ajettiin pois.

Yhteyshenkilömme pyytää rukoilemaan Dogo Nahawan kylän turvallisuuden puolesta. Maaliskuun 7. päivä tulee kuluneek-
si kymmenen vuotta Dogo Nahawan verilöylystä, jolloin fulanit surmasivat yli 500 kyläläistä. Tämän hyökkäyksen jälkeen 
Suomen Marttyyrien Ääni ryhtyi tekemään työtä Dogo Nahawassa. - Marttyyrien Äänen lähteet

”Sinua Herra me huudamme avuksi! Ota armossasi Dogo Nahawan kylä erityiseen suojelukseesi. Pysäytä jokainen kylää 
uhkaava fulani, kuten kerran pysäytit Sauluksen ja käännä heidän sydämensä Sinun puoleesi.” 

Lyhyesti ja rukoillen – Nigeria

Nigeriassa kristittyjen rukousmarssi

Nigerian kristillinen yhdistys (CAN) julisti Nigeriassa pidettäväksi tammi-helmikuun vaihteessa 
kolmepäiväiset rukous- ja paastopäivät kristittyjen murhien johdosta. 

Paastopäivät päättyivät sunnuntaina 2. helmikuuta pidettyihin rukousmarsseihin – CAN:in 
kunkin osavaltion puheenjohtajat johtivat marsseja omilla alueillaan. Rukousmarsseihin osallis-
tui tuhansia seurakuntia eri puolilta Nigeriaa. Seurakuntien johtajia oli pyydetty järjestämään 
marsseja rukoushuoneidensa lähettyvillä ja rukoilemaan taivaallista väliintuloa ja ulkomaiden 

apua väkivallan lopettamiseksi. 
Tammikuun 29. päivä Nigerian senaatin vähemmistöasioiden edustaja, senaattori Eyinnaya Abaribe vaati presidentti Bu-

harin eroa, koska hänen hallituksensa ei ole kyennyt suojelemaan nigerialaisia väkivallalta. Vaatimus esitettiin päivä sen jäl-
keen, kun presidentti oli kertonut olevansa ”yllättynyt” turvattomuuden kasvusta maassaan. Lähteet: RCCG Twitter, Christian 
Solidarity Worldwide, The Guardian Nigeria

”Kiitos Herra näistä kolmesta päivästä, jotka kokosivat kristityt yhteiseen rintamaan. Yhdistä heitä edelleen Hengen ja Rak-
kauden sitein ja vahvista heidän uskoaan Sinuun. Me pyydämme Sinua vastamaan Nigerian kristittyjen rukouksiin ja anna 
rukousvastausten olla todistuksena Sinusta ja Voimastasi ja johdatuksena heidän vainoojiensa pelastumiseksi.” 


