
Kebene oli viidennellä luokalla koulussa, kun Jeesus ilmestyi hänelle. 
Se tapahtui paastokuukausi ramadanin aikaan, kun hän oli 
rukoilemassa perinteistä muslimien salat-rukousta. Jeesus sanoi 
hänelle, että yksin Hän voi antaa todellisen elämän. Hän kertoi myös, 
ettei salat-rukouksella saavuta mitään, vaan Kebenen tulee seurata 
Jeesusta. Hämmentynyt Kebene meni kertomaan asian isälleen, joka 
sanoi, että kyseessä on paholainen. Jeesus ilmestyi Kebenelle
kuitenkin uudelleen toistaen saman sanoman. Silloin Kebene kertoi 
ilmestyksestä kristitylle naapurilleen. Hän kehotti Kebeneä
menemään kristilliseen seurakuntaan ja sille tielle nuori tyttö lähti.

Isä antoi Kebenen käydä kirkossa, koska isän mielestään hän oli vielä lapsi. Isä uskoi, että kunhan 
Kebene kehittyy ja oppii tarpeeksi, hän ymmärtää silloin, että islam on oikea tie. Kahden vuoden ajan 
Kebene sai rauhassa käydä kirkossa. Hän tuli vakuuttuneeksi kristinuskon totuudesta ja lopulta hänet 
kastettiin. Sen jälkeen hän alkoi palvella seurakunnassa.

Lopulta isä havahtui ja vaati Kebeneä kääntymään takaisin islamiin. Moskeijan vanhimmat tulivat 
Kebenen luo ja vetosivat häneen. Jos hän aikoisi kouluttautua ja jäädä perheen pariin, hänen on 
palattava islamiin. Hänelle annetiin kaksi viikkoa aikaa päättää. Mutta Kebene oli kohdannut valon ja 
totuuden, hän ei elänyt enää pimeydessä. Valinta oli hänelle helppo mutta seuraukset raskaat. Hänen 
isänsä sanoi, ettei Kebene enää ole hänen tyttärensä ja heitti hänet ulos talosta.

Kebene pakeni tätinsä luo, mutta elämä oli vaikeaa. Muutaman vuoden päästä Kebene sai yhteyden 
raamattukoulun johtajaan, jonka avulla hän pääsi Addis Abebaan. Marttyyrien Äänen tukema 
raamattukoulu auttaa Kebeneä, mutta elääkseen hän myy kahvia tien varrella. Työ on vaikeaa, sillä heti 
kun käy ilmi, että hän on kristitty, hänet ajetaan pois koko alueelta. Kebene kärsii aliravitsemuksesta ja 
on sairaalloisen laiha. Hän on usein joutunut sairaalaan heikon terveytensä takia.

Marttyyrien Ääni tukee sisar Kebeneä raamattukoulun välityksellä. Olemme järjestäneet keräyksen 
tukeaksemme häntä. Tavoitteemme on kerätä 4000 euroa auttaaksemme häntä sairaalakuluissa ja 
terveytensä hoitamisessa. Tahdomme auttaa häntä myös ammattiin valmistavan koulun aloittamisessa.
Kuuntele radiohaastattelu, rukoile Kebenen puolesta ja tule mukaan tukemaan häntä! 

➢ Rukoile sisar Kebenen puolesta.
➢ Auta sisar Kebeneä taloudellisesti. Keräystili: 

FI0857892320056601 Viitenumero: 871378 
➢ Kuuntele Kebenen radiohaastattelu Radio Patmos

ti 11.06. klo 18.15 tai Radio Dei la 06.07. klo 15.00
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