Lyhyesti ja rukoillen – Nigeria, Laos
Leah Sharibun kolmas syntymäpäivä vankeudessa
Torstaina 14. toukokuuta Leah Sharibu täyttää 17 vuotta. Se on hänen kolmas
syntymäpäivänsä siepattuna.
Helmikuun 19. päivä tuli kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Leah ja 109 muuta tyttöä
siepattiin koulustaan Dapchissa. Leah on heistä ainoa, joka on yhä Boko Haramista
irtautuneen ISWAP-terroristiryhmän hallussa. Hän oli joukon ainoa kristitty eikä häntä
vapautettu, koska hän ei suostunut kieltämään uskoaan.
Leah’n vanhemmat Nathan ja Rebecca Sharibu syyttävät Nigerian viranomaisia sekä
Nigeriassa että ulkomailla Leah’n tilanteesta huolestuneiden huijaamisesta tyhjillä
lupauksilla vapauttamisesta, jotta he pysyisivät hiljaa.
”Leah’n kolmannen siepattuna viettämän syntymäpäivän muistoksi vaadimme Nigerian viranomaisia ryhtymään toimiin ja
toteuttamaan monet lupauksensa Sharibun perheelle ja kaikille nigerialaisille”, vaatii perheen edustaja, LEAH-säätiön johtaja
tri Gloria Samdi Puldu.
Leah’n uskottiin olevan vangittuna Tšadjärven alueella. Tšadin armeija hääti Boko Haramin äskettäin järven seudulta, mutta
Leah’sta ei silti löytynyt merkkiäkään.
Lisäksi perheen tuskaa lisäävät Boko Haramin vapauttamien siepattujen väitteet siitä, että Leah olisi saanut lapsen
vankeudessa.
Puldu pyytää jatkamaan rukousta Leah’n puolesta ja painostamaan Nigerian viranomaisia toteuttamaan lupauksensa
Leah’n vapauttamisesta.
Lähde: Punch Nigeria
Nigeria – Boko Haramin jäljiltä lähes 60.000 orpoa, saman verran leskiä
Koillis-Nigeriassa sijaitsevan Bornon osavaltion kuvernööri on kertonut, että Boko Haram
-terroristijärjestö on tehnyt kymmenistä tuhansista nigerialaisista orpoja ja leskiä hänen
osavaltiossaan.
Kuvernööri Babagana Zulum luennoi äskettäin seminaarissa, jota oli kuuntelemassa
korkea-arvoisia sotilaita ja lainsäätäjiä sekä Nigeriasta että ulkomailta. Aiemmin lehtorina
työskennellyt Zulum valittiin Bornon kuvernööriksi viime vuonna. Puheessaan hän ei säästellyt
sanojaan kritisoidessaan Nigerian hallinnon tehottomuutta ja riittämättömiä toimia terroristeja vastaan, jotka jatkavat yhä
tuhojaan Bornossa.
Vuonna 2002 perustettu Boko Haram on tappanut ja siepannut tuhansia Tšadjärven alueella viime vuosina. Zulum kertoi,
että Boko Haramin väkivallan jäljiltä 59.311 lasta on jäänyt orvoiksi ja 59.123 aikuista leskeksi.
Presidentti Buhari on väittänyt kukistaneensa Boko Haramin, mutta todellisuudessa sen toiminta jatkuu yhä. Nigerian
viranomaiset ovat saaneet kansainvälistä arvostelua kyvyttömyydestään suojella kansalaisiaan ja estää Boko Haramin iskuja.
Lähteet: Christian Post, Australian Prayer Network
Laos – Pastori heitetty vankilaan
Viime kuussa seurakuntaa johtava 34-vuotias Sinh oli rukoilemassa rukoushuoneessaan
ennen sunnuntaijumalanpalvelusta, kun viranomaiset saapuivat pidättämään hänet.
Sinh vietiin poliisiasemalle kuulusteltavaksi. Viranomaiset vaativat myös, että hän
allekirjoittaisi paperin, jossa lupaisi ettei enää johtaisi seurakuntaa tai järjestäisi uskovien
kokoontumisia asuinalueellaan. Sinh ei suostunut allekirjoittamaan mitään, ja hänet päästettiin
lähtemään. Myöhemmin samana päivänä hänet tultiin kuitenkin pidättämään uudelleen hänen

perheensä huomaamatta.
Sinhin perhe huolestui ja otti yhteyttä paikalliseen seurakuntaan, pyytäen apua hänen löytämisekseen. Lopulta kävi ilmi,
että Sinh oli pidätetty ja viety paikalliseen vankilaan. Sieltä hänet siirrettiin myöhemmin vankilaan provinssin pääkaupunkiin
Savannakhetiin, jossa hän on edelleen.
Marttyyrien Äänen yhteistyökumppanit auttavat Sinhiä ja hänen perhettään.

