
Lyhyesti ja rukoillen – Kenia, Algeria, Mauritania

Olemme aiemmin kertoneet somalialaisesta Jamilasta (nimi muutettu), joka 
kristityksi käännyttyään joutui tappouhkausten vuoksi pakenemaan Somaliasta. 
Tuimme hänen pakoaan ja järjestimme hänelle ja hänen lapsilleen paikan Kenian 
turvakodissamme. 

Perhe ei kuitenkaan voinut jäädä turvakotiin, joten autoimme heitä hankki-
maan vuokra-asunnon, jossa he nyt asuvat. Perheen täytyy silti olla hyvin varo-
vaisia liikkeissään.

Jamila haavoittui vuonna 2000 Somaliassa pommi-iskussa päähän ja vatsaan. 
Pakomatkalla vammat alkoivat kipuilla, mutta lääkärien mukaan mitään ei ole tehtävissä. 

Perhettä tähän mennessä taloudellisesti tukenut Jamilan anoppi ei vielä tiedä heidän paostaan tai siitä, että 
Jamila on kristitty. Jamila aikoo kertoa siitä hänelle, mutta samalla se tulee merkitsemään tuen loppumista.

Lisähaasteena on lasten koulunkäynti – heidän on opittava swahilin kieli ennen kuin he voivat mennä kouluun.

• Pyydä, että Jumala koskettaisi Jamilaa ja parantaisi hänen vammansa.
• Rukoile Jamilalle viisautta ja rohkeutta kun hän ottaa yhteyttä anoppiinsa, ja että Jamila voisi johtaa hänetkin 

Kristukselle.
• Pyydä Herraa siunaamaan ja johdattamaan perhettä, kun he aloittavat elämäänsä Keniassa.

Algerialainen pastori 
Nouredine Belabed on 
tuomittu 100.000 di-
naarin (n. 730 euroa) 
sakkoihin kristillisen 
kirjallisuuden hallus-
sapidosta.

Yli kolme vuotta 
sitten  nyt 37-vuotias pastori ja toinen uskova joutuivat 
santarmien pysäyttämiksi, sillä heille oli ilmoitettu kah-
desta epäillystä, joilla on kristillisiä kirjoja autossaan. 
Santarmit takavarikoivat kaikkiaan 56 kirjaa, Matteuk-
sen evankeliumeja, Raamattuja ja jokusen lentolehti-
sen. 

Materiaalit oli ostettu laillisesti Algerin kaupungissa 
sijaitsevasta kristillisestä kirjakaupasta.

Tuon päivän jälkeen asiasta ei kuulunut ja pastori 
oletti asian olevan selvä. Pastori kertoo, että poliisit 
tarkkailevat nyt häntä ja perhettään jatkuvasti. Lähde: 
Morning Star News

• Rukoile, että Jumala vahvistaisi pastori Belabedia ja 
hänen perhettään.

• Pyydä Algerian kristityille viisautta toimia yhä vai-
keutuvissa olosuhteissa.

Mauritanian kristityt ovat 
huolissaan äskettäin uskon-
non vaihtamiseen liittyvään 
lakiin tehdyistä muutok-
sista. Aiemmin islamin 
hyljänneille annettiin kolme 
päivää aikaa palata isla-
miin. Tätä mahdollisuutta ei 
enää ole. Lisäksi ”uskontoa 
herjaavista kommenteista” 

sekä ”rienaavista teoista” langetetaan automaattisesti 
kuolemantuomio. 

Lisäksi ”julkisen siveellisyyden ja islamin arvojen” 
loukkaamisesta tai ”Allahin antamien kieltojen rikkomi-
sesta tai sen mahdollistamisesta” voidaan tuomita kah-
deksi vuodeksi vankilaan ja määrätä 600.000 ouguiyan 
(1450 euroa) sakko.

Vaikka ketään islamista kääntynyttä ei ole vielä tuo-
mittu kuolemaan, äskettäin kristinuskoon kääntyneille 
tällä voi olla vakavia seurauksia. Lakimuutos nähdään 
yrityksenä näyttää mallia muille islamilaisille maille 
siitä, miten toimia.

• Rukoile, että laki ei saata kristittyjä pelon valtaan.
• Pyydä myös, että tämä ei estä muslimeja etsimästä 

totuutta.


