
Deborahille tuotti lapsena suuresti hämmennystä se, että hänen 
äitinsä oli kristitty ja isänsä hindu. Kun Deborah oli hieman 
vanhempi, hänen äitinsä vei hänet kirkkoon. Tytöstä kristittynä 
oleminen tuntui vaikealta, koska aina olisi pitänyt olla hyvä, eikä 
hänestä ollut helppoa olla hyvä ihminen. Tämän takia Deborah
kapinoi. 16-vuotiaana hän joutui vaikeaan onnettomuuteen. Tuon 
tapahtuman jälkeen hän alkoi ymmärtää, että Jumala on todellakin 
olemassa. Sen jälkeen hän oli valmis lankeamaan polvilleen ja 
rukoilemaan henkilökohtaista suhdetta Jeesuksen kanssa.

Deborah ei suunnitellut lakimiehen uraa. Hän oli aina ajatellut olevansa perheensä keskellä se heikoin 
tapaus. Kun hän kerran 19-vuotiaana polvistui rukoilemaan johdatusta Jumalalta hän ei arvannut, että 
Jumala otti vakavasti hänen rukouksensa ja alkoi todella ohjata hänen elämäänsä. Deborah läpäisi 
kirkkaasti yliopiston pääsykokeen. Alussa hän keskittyi opiskeluissaan yritysjuridiikkaan, joka olisikin 
ollut taloudellisesti kannattavaa. Mutta sitten tapahtui monia asioita, jotka toivat hänen mieleensä, 
mitä hän oli nuorena rukoillut. Sen muistaminen toi hänen sydämeensä kaipauksen saada olla Jumalan 
johdatuksessa ja niin hän alkoi auttamaan ihmisiä, jotka kamppailevat vainojen keskellä.

Kristittyjen yhteisö on kokenut jatkuvasti vainoja Sri Lankassa. Deborahin mukaan se johtuu osaksi siitä, 
että kristinusko katsotaan länsimaiseksi uskonnoksi. Ääriryhmät ovat nousseet esiin eri puolilla maata. 
Deborah ja hänen kanssaan toimivat asianajajat uskovat ennaltaehkäisevään toimintaan. He tekevät 
kaikkensa, jotta kristittyjen vainoja voitaisiin ennaltaehkäistä. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista, 
kuten pääsiäisenä saimme huomata. Silloin kun ihmiset kokevat menetyksiä, Deborah kumppaneineen 
yrittää korjata asioita ennalleen. He pyrkivät rohkaisemaan, neuvomaan ja tarvittaessa toimittamaan 
hätäapua. He nostavat ylös ihmisiä, jotka ovat vaikeuksissa, niin että he löytäisivät jälleen toivon. He 
toimivat myös yhteistyössä kansainvälisten kontaktien kautta silloin kun tapahtuu suuria katastrofeja.

Pääsiäissunnuntaina tapahtuneet pommi-iskut Sri Lankassa olivat tuhoisimmat iskut maan kristittyjä 
vastaan. Marttyyrien Ääni ry osallistuu sisarjärjestöjen kanssa hätäapuprojektiin, joka auttaa iskussa 
haavoittuneita ja uhrien perheitä. Tule mukaan rukoilemaan, auttamaan ja tuomaan toivoa 
toivottomuuden keskelle.  Keräystilimme tilinumero on FI08 5789 2320 0566 01. Käytä viitettä: 871352. 
Kiitos tuestasi!

➢ Rukoile Deborahin ja hänen tärkeän tehtävänsä 
puolesta. Rukoile pommi-iskun uhrien ja heidän 
perheidensä puolesta.

➢ Kuuntele Deborahin radiohaastattelu Radio Patmos
ti 07.05. klo 18.15 tai Radio Dei la 11.05. klo 15.

➢ Osallistu Sri Lankan hätäapuprojektiin.
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