
Kun pakistanilaissyntyinen Yasmin syntyi, hän oli suuri pettymys 
isänsä suvulle, joka odotti ensimmäisestä lapsesta poikaa. Hänen 
isänsä hyljeksi ja pahoinpiteli häntä jatkuvasti. Hän sai yhtenään 
kuulla olevansa pettymys, vaikka janosi koko sydämestään saada 
tuntea olevansa rakastettu. Hänen isänsä jopa sanoi hänelle, että 
hänet olisi pitänyt kuristaa jo vauvana. Vaikka perhe muutti 
Englantiin, elämä ei muuttunut. Tällaista elämää Yasmin eli, kunnes 
täytti 16 vuotta. Silloin hän ei kestänyt enää, vaan pakeni 
koulutoverinsa avustamana. 

Pian Yasmin kuitenkin palasi kotiinsa, koska hänen isänsä lupasi kohdella häntä hyvin. Palattuaan hänet 
pakotettiin naimisiin koulutoverinsa kanssa, sillä perheen mukaan hän oli häväissyt sukunsa pakenemalla 
pojan kanssa. Yasmin joutui ojasta allikkoon, tiukan valvonnan alle. Hänen aviomiehensä rajoitti hänen 
vapauttaan ankarasti. Yasmin pakotettiin tottelemaan miestään kaikessa, ja siitä huolimatta häntä 
haukuttiin, ettei hän ole hyvä muslimivaimo eikä –äiti. Hän eli torjuttuna ja ilman rakkautta, vaikka ei 
mitään muuta kaivannut niin paljon kuin hyväksyntää.

Synnyttäessään nuorimmaistaan Yasmin koki ihmeellisen kokemuksen. Synnytys oli vaikea ja hän häilyi 
elämän ja kuoleman rajalla. Kivuissaan ollessaan hän kohtasi hahmon, joka oli täynnä rauhaa ja valoa. 
Sisimmässään Yasmin tiesi, että hän oli todellinen Vapahtaja. Hän kertoi asiasta kristitylle sairaan-
hoitajalle, joka sanoi, että kyseessä oli Jeesus. Alussa Yasmin kauhistui ajatusta, mutta alkoi pian käydä 
salaa kirkossa. Mitä enemmän hän oppi Jeesuksesta, sitä enemmän hän tunsi rakkautta tätä kohtaan. 
Lopulta hän hylkäsi islamin ja meni kasteelle. Asian paljastuttua hänelle sanottiin, että hän on saastainen. 
Häntä vaadittiin palaamaan muslimiksi, mutta Yasmin ei voinut kieltää Jeesusta, joka oli astunut hänen 
sydämeensä asumaan. Yasminin mies uhkasi tappaa hänet, koska hän oli häpäissyt koko perheen. 
Yasminin oli paettava turvakotiin kahden nuorimman lapsensa kanssa. Muu perhe katkaisi häneen välinsä 
kokonaan, ja Yasminin oli aloitettava rakentaa elämänsä ja identiteettinsä alusta saakka uudestaan. 

Yasminin omassa elämässä on edelleen suuria haasteita, mutta nyt hänellä on myös palvelustehtävä. 
Yasmin sai Jumalalta näyn perustaa turvatalo musliminaisille, jotka joutuvat pakenemaan perheensä 
parista, koska ovat lähteneet seuraamaan Jeesusta. Hän tietää, mitä he ovat joutuneet kestämään ja 
auttaa heitä uuden elämän alkuun.

Rukoile Yasminin ja islamista kristityiksi kääntyneiden 
naisten puolesta, jotka maksavan kovan hinnan 
uskostaan.  Kuuntele Yasminin radiohaastattelu:

Radio Patmos 04.12 klo 18:15
Radio Dei 29.12 klo 15:00

VOM Sisaret – sydämeltä sydämelle
Yasmin Pakistanista


