
Kenian turvakodin kuulumisia

Ylläpitämästämme kristinuskoon kääntyneille somalinaisille tarkoitetusta turvakodista on 
lähetetty juuri terveisiä.

Näin sieltä kirjoitetaan: ”Olemme onnellisia ja kiitämme Jumalaa teistä kaikista! Jumala käyt-
tää teitä hämmästyttävien asioiden toteuttamiseksi täällä, erityisesti evankelioinnin suhteen. 
Kaksi somalimiestä otti Kristuksen vastaan kaksi viikkoa sitten. Aman* ja Sahra* evankelioivat 
Somaliaa edelleen Facebookin kautta, ja he näkevät tuloksia! Olen heistä ylpeä. Myös muut 

turvakodin asukkaat evankelioivat ihmisiä. Näen todellista hengellistä kasvua kaikissa näissä naisissa ja miehissä, joiden 
kanssa autatte meitä tekemään töitä. Kaikki kunnia kuuluu toki Jumalalle, mutta on myös aiheellista kiittää teitä siellä Suo-
messa.”

”Kiitos rakas Jeesus näistä hyvistä uutisista. Paranna armossasi ja rakkaudessasi kaikki henkiset ja ruumiilliset haavat, joita 
näille naisille on elämän aikana tullut. Vahvista ja johdata edelleen turvakodin naisia ja anna evankeliumisi levitä yhä edel-

leen heidän kauttaan ja tuoda kunniaa Sinun nimellesi.”

Kolme kristittyä opettajaa tapettu Keniassa

Somalialaisen terroristiryhmän al-Shabaabin jäsenet tappoivat kolme kristittyä opettajaa 
Koillis-Keniassa aamuyöllä 13. tammikuuta.

”Yksi hyökkääjistä sanoi: ’Emme voi sallia vääräuskoisten opettavan lapsiamme, ja sitten he 
ampuivat kolmea opettajaa. Minä onnistuin pakenemaan ikkunasta”, kertoo henkiin jäänyt 
opettaja.

Hyökkääjät saapuivat Garissan maakunnan Kamuthessa sijaitsevaan alakouluun yöllä, kun 
opettajat olivat nukkumassa. Heidät määrättiin ulos huoneistaan ja kristityt erotettiin muista. 

Koulun rehtori on kieltänyt kertomasta uhrien nimiä al-Shabaabin koston pelossa. Vaikka nimiä ei ole kerrottu, paikallinen 
pastori kertoo heidän käyneen hänen seurakunnassaan.

Al-Shabaab ilmoitti seuraavana aamuna omalla nettisivullaan olleensa iskun takana. Lähde: Morning Star News

”Kiitos Herra, ettei kuolemakaan voi erottaa omiasi Sinun rakkaudestasi. Lohduta ja rohkaise jälleennäkemisen toivolla jäl-
jelle jääneitä omaisia ja muita kristittyjä. Murenna pelot heidän sydämistään ja täytä heidät rohkeuden hengellä. Auta heitä 

muistamaan, että heille ei tapahdu mitään Sinun tietämättäsi tai sallimatta.”

Lyhyesti ja rukoillen – Kenia

Myös kristityt somalimiehet turvapaikan tarpeessa

Marttyyrien Ääni on tukenut Keniassa naisten turvakodin yhteyshenkilön kautta yhdeksää 
islamista kristinuskoon kääntynyttä nuorta miestä, jotka ovat ratkaisunsa vuoksi joutuneet 
pakenemaan. He saivat yhteisasunnon, jossa pitivät raamattupiiriä. Kun tieto heidän uskostaan 
levisi naapurustoon heitä alettiin uhkailla, ja lopulta heidän olleessaan poissa asunnolta sinne 
hyökkäsi viisi al-Shabaab terroristiksi epäiltyä miestä. Tämän seurauksena miehet on nyt sijoi-
tettu erilleen toisistaan, ja he kokoontuvat yhteyshenkilömme luona saadakseen hengellistä 

opetusta sekä uskovien yhteyttä.
Somalikristittyjen asema on erittäin vaikea Keniassa, sillä he kokevat vainoa muslimien taholta eivätkä useat seurakunnat 

halua ottaa heitä vastaan, koska he pelkäävät heidän mukanaan tulevaa mahdollista vainoa. Yksi näistä veljistä tunnistettiin 
eräässä kirkossa somaliksi ennen turvakodin kontaktihenkilön tuen piiriin pääsemistä. Hänet ilmoitettiin mahdollisena terro-
ristina viranomaisille, hänet pidätettiin, ja hän joutui oikeuteen. Oikeudenkäynnin takia hänen henkilöllisyytensä paljastui ja 
samalla tuli ilmi, että hän on kristitty. Tämän tähden hän joutui pakenemaan toiseen kaupunkiin. Työskennellessään ravinto-
lassa hänet jälleen tunnistettiin ja hän pakeni takaisin kaupunkiin, josta oli tullut. Näin hän päätyi edellä mainittujen veljien 
joukkoon.

”Kiitos Herra varjeluksesta ja johdatuksesta, jota olet osoittanut näille somalimiehille. Varjele hyvyydessäsi kaikkia Kenian 
kristittyjä ja yhdistä heidät kaikki rauhan ja rakkauden hengellä yhdeksi kiinteäksi osaksi Sinun Ruumistasi.”


