
Kelly - Eturintamassa Kolumbiassa

Kelly on monille työmme ystäville jo entuudestaan tuttu. Hänen evankelistamiehensä Pa-
vel surmattiin julmasti ja Kelly jäi yksin kahden pienen lapsensa kanssa. Hän jatkoi kuitenkin 
miehensä jalanjäljissä, jopa sillä alueella, missä Pavel murhattiin. 

Suomen Marttyyrien Ääni tukee Kellyn työtä eturintaman evankelistana. Edustajamme 
tapasivat hänet juuri Kolumbian-matkallaan. ”Kelly on hyvin iloinen ja elämänmyönteinen 
nainen, jonka sydän palaa evankeliumille. Hän juttelee avoimesti ihmisten kanssa ja menee 
minne Jumalan henki häntä ohjaa. On herättänyt suurta hämmästystä, että hän uskaltaa 

kulkea yksin vaarallisilla alueilla”, Hannu Lahtinen kertoo. ”Kellyn poika oli täynnä vihaa miehiä kohtaan, jotka tappoivat hä-
nen isänsä ja halusi kostaa. Hän sai kuitenkin apua tunteisiinsa ja sai voitettua sisimmässään kytevän vihan Jumalan avulla.”

Kun Kellyltä kysyttiin miksi hän jatkaa työtä sen vaarallisuudesta huolimatta, hän vastasi: ”Jumalan Sanaa tulee saarnata, 
jotta ihmiset voisivat löytää Herran. Työni on joskus hyvin vaarallista, koska menen yksin tai poikani tai tyttäreni kanssa. Luo-
tan kuitenkin Herraan, ja jos meidän on tarkoitus kuolla, kuolemme tyytyväisinä, koska teemme Herran tahdon.”

”Kiitos Herra kaikesta siitä rohkeudesta, anteeksiantamuksen voimasta ja rakkaudesta, jota olet suonut Kellylle ja hänen 
lapsilleen, erityisesti hänen pojalleen vihan voittamiseksi. Siunaa, varjele ja johdata heitä evankeliointityössä ja varusta hei-

dät niillä lahjoilla, joita he kussakin tilanteessa tarvitsevat.”

Monica – Boko Haramin uhrista selviytyjäksi

Nigerialainen Monica on meille tuttu jo useiden vuosien takaa. Vuonna 2009 Boko Hara-
min terroristit surmasivat hänen aviomiehensä ja viilsivät Monican kaulaa viidakkoveitsellä, 
jättäen hänet kuolemaan ojaan. Hän jäi kuitenkin Jumalan armosta henkiin. Hänelle suori-
tettiin useita leikkauksia, joissa hänen kaulaansa ja äänijänteitään korjattiin. 

Monican vanhemmat ajoivat hänet pois kotoa, koska hän ei suostunut naimisiin miehen 
kanssa, jolla oli jo vaimo. Hän alkoi opiskella Marttyyrien Äänen tukemassa ompelukoulus-
sa, ja opinnot tulivat päätökseen aiemmin tänä vuonna. Nyt hän on perustamassa omaa 

yritystä. Monica käy seurakunnassa ja on mukana väkivaltaisuuksissa miehensä menettäneiden leskinaisten ryhmässä. 
Monican pojalla on ollut vaikeuksia sopeutua isänsä murhaan. Kesällä hän osallistui Marttyyrien Äänen järjestämälle 

leirille, jonne oli kutsuttu vanhempiaan menettäneitä lapsia. Viimeisenä iltana hän todisti, kuinka pitkälle Jumala on hänet 
tuonut sen jälkeen, kun hän menetti isänsä ja miltei äitinsäkin. ”Se oli todella rohkaiseva ilta”, Marttyyrien Äänen työntekijä 
kertoi. ”Monilla nuorilla oli kyyneleitä silmissään, kun he luopuivat Boko Haramia kohtaan kantamastaan vihasta.”

”Siunaa Herra armossasi Monican ja hänen poikansa tulevaisuuden suunnitelmat. Kiitos, että olet pitänyt heistä huolta 
kaikkien näiden kärsimysten keskellä. Vahvista yhä enemmän heidän uskoaan Sinuun ja kristittynä elämiseen ja anna sen 

olla todistuksena Sinusta ja johdatuksena pelastukseen koko suvulle.” 

Lyhyesti ja rukoillen – Kelly, Monica, Adam

Adam - Jeesuksen seuraaja somalin vaatteissa

Maaliskuussa kerroimme somalialaisesta Adamista, joka pakeni Ugandaan ja löysi siellä 
Jeesuksen. Kuten niin monelle somalikristitylle käy, myös Adam sai tappouhkauksia. Hän ei 
silti lannistunut. Hän päätyi opettamaan lähetyskoulussa, jossa oli aiemmin itse opiskellut.

Adam opettaa edelleen tuossa koulussa. Sen lisäksi hän on alkanut kiertää kylissä ja 
pakolaisleireillä näyttämässä Jeesus-filmiä ja evankelioimassa. Marttyyrien Ääni on ostanut 
hänelle moottoripyörän avuksi työhön. 

”Kiitän Jumalaa siitä tuesta ja rakkaudesta, jota olette osoittaneet minua kohtaan sen 
jälkeen, kun menetin perheyhteyteni uskoontuloni johdosta”, hän sanoi. ”Tämä moottoripyörä on avuksi työssäni ja tekee 
matkoistani nopeita ja edullisia.”

”Herra, hyljättyjen ystävä. Murra kaikki kristittyjen epäluulot ja pelot Adamia kohtaan ja yhdistä heidät Hengelläsi. Kiitos 
Adamin palavasta uskosta ja hänen evankelioimistyöstään. Anna sen tuottaa runsasta satoa, missä hän kulkeekin Sinun 

johdatuksessasi.” 


