
Kenia – Turvaa kristinuskoon kääntyneille miehille

Naisten turvakotimme yhteyshenkilö on saanut huolehdittavakseen myös islamista kään-
tyneitä miehiä, jotka ovat joutuneet pakenemaan ja joilla ei vielä ole omaa turvakotia. Tällä 
hetkellä heitä on yhdeksän, jotkut heistä ovat aivan vasta päättäneet seurata Kristusta.

Osa miehistä asui aiemmin kadulla, kuten Ismael, josta olemme aiemmin kertoneet. Yh-
teyshenkilömme myötävaikutuksella heille löytyi yhteinen asunto. 

Asunnossa kokoontui islamista kääntyneiden miesten raamattupiiri, mutta valitettavasti 
asia selvisi naapureille. Yksi asukkaista evankelioi erästä poikaa naapurustossa. Poika kertoi 

asiasta äidilleen, joka puolestaan kertoi siitä eteenpäin. Ensin uskovia uhkailtiin sanallisesti, että heidät tapettaisiin, jos he ei-
vät lakkaisi kertomasta uskostaan naapurustossa. Seuraavaksi viisi ihmistä hyökkäsi asuntoon, mutta asukkaat eivät onneksi 
olleet tuolloin paikalla. Miehet muuttivat asunnosta välittömästi pois, ja ehtivät juuri lähteä, kun asuntoon hyökättiin jälleen.

Nyt miehet on asutettu useissa pienemmissä ryhmissä yksihuoneisiin asuntoihin, ja raamattupiiri järjestetään yhteyshenki-
lömme luona, jossa he myös saavat hengellistä opetusta. Marttyyrien Ääni tukee myös näitä uskonsa tähden paenneita.

”Herra, Sinä olet turvakallio, vuorilinna, jonka suojaan voi paeta. Kiitos näistä uusista veljistä. Suo heidän löytää paikat, 
jossa he voivat elää turvassa ja oppia tuntemaan Sinua yhä enemmän. Johdata heitä kaikissa tilanteissa, kun he kertovat 

Ilosanomaa Sinusta. Anna siunauksesi työllemme heidän tukemiseksi.

Ugandalainen äiti pakoon uskonsa vuoksi

Ugandalainen Fazira on jo kahdesti joutunut pakenemaan miestään päätettyään ryh-
tyä seuraamaan Jeesusta. Fazira teki uskonratkaisunsa, kun hänen pitkään sairastanut 
poikansa koki ihmeparantumisen. Hän alkoi käydä salaa seurakunnassa, ja otti lopulta 
lapsensakin mukaan.

Faziran muslimiaviomies huomasi, että vaimo ei enää käynyt moskeijassa ja jahtasi tätä 
keppi kädessään. Fazira pakeni muutamaksi päiväksi, mutta ei kestänyt eroa lapsistaan. 

Aviomies suostui ottamaan hänet takaisin, jos Fazira tottelisi miehensä määräyksiä. Fazira ei kuitenkaan voinut pysytellä 
poissa seurakunnastakaan.

Eräänä päivänä Faziran tytär kiiruhti kotiin kertomaan, että isä oli tulossa tappamaan hänet, mukanaan naapureita ja eno. 
Fazira pakeni lapsineen, ja he pääsivät turvaan lähiseudulla asuvan pastorin kotiin. 

”Herra, Sinua me huudamme avuksi hädän päivänä! Kiitos siitä uskosta, rohkeudesta ja kestävyydestä, jota Faziralle an-
noit. Auta heitä löytämään paikka, jossa he voivat nyt olla turvassa ja kasvaa kristittyinä. Vahvista edelleen hänen uskoaan 

Sinuun ja anna hänen todistuksensa johtaa koko perhekunta pelastukseen.”

Lyhyesti ja rukoillen – Turvaa afrikkalaisille kristityille

Nigeria – Turvapaikka Halimalle

Halima on vasta kuuden vanha. Hänen Adod-isänsä kääntyi äskettäin kristinuskoon. Myös 
äiti ja tytär seurasivat perästä ja ottivat vastaan uuden uskon Kristuksessa. Adodin perhe 
kuitenkin raivostui: he pakottivat vaimon ottamaan hänestä eron, menemään naimisiin 
muslimin kanssa ja kääntymään takaisin islamiin.

Halima joutui muuttamaan äitinsä mukana uuden isäpuolensa luokse. Elämä uudessa 
kodissa ei kuitenkaan ollut onnellista, vaan Halimalle jopa mahdollisesti vaarallista. Harha-

oppiseksi tai vääräuskoiseksi leimattuna Halima oli äärimmäisen haavoittuvassa asemassa kaikenlaiselle pahoinpitelylle.
Adod pelkäsi tyttärensä hyvinvoinnin puolesta ja otti suuren riskin viedessään Haliman pois isäpuolen kodista. Lain mu-

kaan Adodilla on oikeus Haliman huoltajuuteen, mutta hänen oma perheensä ei pitänyt tästä lainkaan.
Aluksi Adod järjesti Haliman asumaan erään pastorin luokse. Pastori sai kuitenkin tappouhkauksia Haliman majoittamisen 

vuoksi. Halima tarvitsi uuden majapaikan, joten Adod toi hänet Marttyyrien Äänen yhteystyökumppanin ylläpitämään las-
tenkotiin. Siellä Halima saa kasvaa kristillisessä ympäristössä ja hän pääsee myös kouluun. Halima tapaa myös isäänsä usein, 
sillä isä opiskelee saman järjestön raamattukoulussa.

”Kiitos rakas Jeesus, että Halima on päässyt turvalliseen paikkaan ja saa nähdä isäänsä. Suo armossasi, että koko perhe 
pääsee vielä takaisin yhteen. Paranna lastenkodissa asuvien lasten henkiset ja fyysiset haavat rakkaudellasi.”

https://www.marttyyrienaani.fi/ismael-somalimuslimi-joka-loysi-kristuksen/

