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Ihmeiden valtameri

R

aamatun sana toteutuu silmiemme edessä tänään!
Työmme laajenee alueelle, josta psalmissa kirjoitetaan: Etiopia kiiruhtaa ojentamaan käsiänsä Jumalan
puoleen. Psalmi 68:32. Itä-Afrikan toiseksi väkirikkain maa
vastaanotti kristinuskon jo varhain alkaen Etiopian talousministeristä (Apt. 8). Maassa on erittäin vahva ortodoksinen ja protestanttinen seurakuntatoiminta. Luterilainen
Mekane Yesus on yksi maailman kasvavimpia kirkkokuntia.
Islam on saanut vahvan otteen Etiopiassa. 35 -miljoonainen muslimiväestö on ollut lähes täysin evankeliumin ulottumattomissa! Kristittyjen näyn puute ja pelko muslimeja
kohtaan on estänyt evankeliumin sanoman viemisen heille.

Jeesus ilmestyy moskeijassa

Joulukuussa allekirjoitimme yhteistyösopimuksen etiopialaisen 10/40 -järjestön kanssa. He keskittyvät viemään sanomaa Kristuksesta muslimeille, joka on vastoin seurakuntien yleistä asennetta. Tämän työn yliluonnollisesta alusta
voit lukea lisää tässä lehdessä sivuilla 4-6. Apostolientekojen kymmenes luku kertoo kahdesta rukoilevasta miehestä. Ensimmäinen heistä on Kornelius, joka ei ollut kristitty.
Hän rukoilee, etsii Jumalaa, tekee hyvää, mutta ei tunne
Jeesusta Kristusta. Herran enkeli ilmestyy hänelle ja kertoo Korneliuksen rukouksien ja almujen tulleen kuulluksi!
Toinen mies on apostoli Pietari, joka menee katolle iltapäivällä rukoilemaan. Herra nuhtelee näyn kautta hänen
väärää asennettaan pakanoita kohtaan. Ylpeänä juutalaisena hän halveksi pakanoita, eikä edes kertonut evankeliumia
heille vastoin Herran selkeää käskyä kertoa evankeliumi
kaikille luoduille! Pietari käsketään menemään Korneliuksen kotiin. Korneliuksen perhe ja paikalla olevat ottavat sanoman Kristuksesta vastaan. Pyhä Henki laskeutuu heidän
yllensä vahvistaen Jumalan olevan tässä mukana.

Pääkirjoitus
Etiopiassa imaami Abdullah Karim rukoili Allahia täpötäydessä moskeijassa. Jokainen muslimi rukoilee löytävänsä oikean tien. Herra Jeesus ilmestyi moskeijassa. Neri
(nimi muutettu) rukoili nuorena kristittynä Jumalalta tehtävää. 30 vuotta tämän rukouksen jälkeen hänet johdetaan
kirkkokunnan johtajana Abdullah Karimin luokse. Abdullah
ja lukuisat muut muslimit tunnustavat Jeesuksen Kristuksen olevan Herra!

Vainoojista evankelistoiksi

Etiopiassa arvioidaan olevan n. 100 000 muslimitaustaista kristityksi kääntynyttä. Etiopian uusi pääministeri, Abiy
Ahmed Ali, on myös entinen muslimi. Nyt hän ylistää Jumalaa yhdessä muiden kanssa evankelisessa seurakunnassa. Satoja pieniä seurakuntia on perustettu lukuisten eri
muslimiheimojen pariin. Nyt entiset vainoojat, imaamit ja
koraaninopettajat julistavat Kristuksen Jeesuksen evankeliumia.
Marttyyrien Ääni alkaa tukea näitä uusia eturintaman
evankelistoja sekä heidän varustamistaan Jumalan palveluksen työhön. Sheikki Muhammed on yksi heistä. Voit lukea hänestä sivuilla 8-9. Evankelista Muktar vierailee seurakunnissamme Suomessa huhtikuussa (katso s. 15-16).

”Kun joudutte vainotuiksi”

Evankelistakurssin päätyttyä tuleville eturintaman evankelistoille ei sanota, jos joudutte vainotuiksi, vaan kun te
joudutte vainotuiksi! Miten toimitte silloin? Vaino ja vastustus on erottamaton osa tätä työtä. Ensimmäinen 10/40
-järjestön lähettämä evankelista meni Jemeniin. Hän voitti
useita jemeniläisiä Jeesukselle. Kahdeksan kuukauden jälkeen hän palasi murhattuna kotiin ruumisarkussa.
Marttyyrien Ääni tukee eri alueilla vainon kohteeksi
joutuvia evankelistoja ja heidän perheitään. Tulemme tukemaan erityisesti kaikkein
haavoittuvimmassa asemassa
olevia tyttöjä ja naisia, jotka
ovat kääntyneet islamista kristinuskoon. Sivulla 7 kerrotaan
kuinka VOM Sisaret (Marttyyrien Äänen vainottujen sisarten parissa tehtävä työ) auttaa
eturintaman evankelista Elsan
työtä heidän parissaan.

Hannu Lahtinen

Toiminnanjohtaja
hannu.lahtinen@vomfinland.fi
Marttyyrien Ääni 1/2019
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Elävän veden
lähteet Etiopiassa
Marttyyrien Ääni ry:n toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen
matkusti viime joulukuussa Etiopiaan varustamaan paikallisessa evankeliontikeskuksessa opiskelevia eturintaman
lähettejä muslimityöhön. Evankeliointikeskuksen näkynä
on viedä evankeliumi kaikkein synkimmille muslimialueille
Lähi-idässä sekä Pohjois-Afrikassa. Haastattelin Hannua
hänen matkastaan ja Etiopian työstä.
Teksti: Niko Tiainen l Kuvat: Hannu Lahtinen

E

tiopiassa tehtävä työ, missä
Hannu on ollut mukana, on saanut alkunsa noin kaksikymmentä vuotta sitten. Paikallinen uskova
mies Neri (nimi muutettu) sai Herralta
näyn, jossa Jumala puhui hänelle seuraavasti: “Minä lähetän sinut ihmisten
pariin, jotka vihaavat minun sanaani.
Sinä menet sinne ja sinä tulet näkemään minun kirkkauteni.”
Noin kolmenkymmenen vuoden
päästä tästä näystä Neri oli käymässä
Suomessa. Hän vieraili eräässä seurakunnassa, kun seurakunnan pastori
otti hänet sivuun ja sanoi hänelle nuo
samat Jumalan sanat, jotka hän oli
saanut kotimaassaan Herralta. Kun
hän palasi omaan maahansa takaisin,
hän sai puhelinsoiton maaseudulta,
jossa hänelle sanottiin: “Tule äkkiä
tänne, täällä on tapahtunut tsunami.”
Sanoma oli erikoinen, sillä Etiopia on
sisämaa ilman merkittäviä vesistöjä.
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Jeesus ilmestyy

Vain vähän aikaisemmin paikalliset
muslimit olivat tapansa mukaan moskeijassa ottamassa osaa perjantairukoukseen. Yhtäkkiä valkea hahmo
ilmestyi heidän keskelleen. Hän kertoi olevansa Isa (muslimien nimi Jeesukselle). Ihmiset hätääntyivät tästä
erikoislaatuisesta tapahtumasta siinä
määrin, että toiset juoksivat karkuun
ja toiset lamaantuivat paikalleen.
Imaami sai tältä valkealta hahmolta
kehotuksen hankkia radio ja kuunnella sieltä tiettyä kanavaa. Kaiken hälyn
laannuttua imaami teki kuten häntä
kehotettiin ja kuinka ollakaan, uuden
radion kaiuttimista kuului sanoma
Kristuksesta. Kaiken tämän seurauksena joukko paikallisia muslimijohtajia
suuntasi kulkunsa läheiseen pieneen
seurakuntaan. Tähän samaan paikkaan saapui myöhemmin myös Neri
mukanaan totuuden sanoma, joka

muutti paikalle kokoontuneiden muslimien elämän.
Hannu kertoo olleensa paikalla kastekokouksissa, joissa on kastettu jopa
150 entistä muslimia.
Hänen ensikosketuksensa Etiopiaan
tapahtui jo silloin kun hän asui Lähiidässä. Hänet kutsuttiin kouluttamaan
kristittyjä ja erityisesti uskoon tulleita
muslimeja muslimien evankeliointityöhön. Yksi näistä kutsuista tuli Etiopiasta ja niin ovet aukesivat myös tähän
jo Raamatussa mainittuun Itä-Afrikan
maahan. Tämä työyhteys on jatkunut Hannun osalta jo toistakymmentä vuotta. Työn kautta on syntynyt
jo noin 300 seurakuntaa muslimien
pariin. Etiopiassa arvioidaan olevan
tänä päivänä noin 100 000 Jeesuksen
löytänyttä entistä muslimia. Niistä
arviolta 10 000 on tämän työn hedelmää. Kouluttamisen tarve on edelleen
suuri, jotta uusia työmiehiä nousisi ja
heidät voitaisiin varustaa Jumalan sanalla.

Uskoontulon hinta on kallis

Työ on vaativaa ja hinta kova. Jokainen keskuksesta lähtevä evankelista
tietää joutuvansa miltei varmasti vainon kohteeksi. Eräs evankelista lähti
keskuksesta Jemeniin ja oli siellä 8
kuukautta. Hän voitti useita jemeniläisiä Jeesukselle maksaen siitä omalla
hengellään. Tämän vuoksi keskuksen
yhtenä tärkeänä elementtinä on opettaa kristittyjä vainon raamatullisista
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perusteista. Sen lisäksi nämä evankelistat tarvitsevat opetusta käytännön
haasteisiin kuten kuinka toimia, kun
tapahtuu kidnappaus tai vangitseminen.
Keskuksen tärkeänä tehtävä on
myös tarjota turvapaikka kristityiksi kääntyneille, joita vainotaan jopa
oman perheen taholta. Hannu kertoo
eräästä nuoresta tytöstä, joka tuli keskukseen pahoin kidutettuna ja henkisesti kärsivänä. Aluksi näytti, ettei tyttö pääse enää tolpilleen, mutta tänä
päivänä hän on naimisissa ja hänellä
on oma kauppa, jolla hän ansaitsee
elantonsa. Keskus tarjosi hänelle mahdollisuuden eheytyä kokemuksistaan
muun muassa sielunhoidon avulla.
Hannu nostaa erityisesti naisten työn
tärkeyden, sillä islamilainen maailma
on hyvin kova uskoon tulleille tytöille
ja naisille.
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Jidahin todistus

Hannu kertoo miehestä nimeltä Jihad,
joka oli radikaalimuslimi ja terroristi.
Eräänä yönä Jeesus ilmestyi hänelle
sanoen: “Jihad, tule ja seuraa minua!”
Tämän seurauksena Jihad kääntyi kristityksi ja kuten usein käy, hän myös
joutui maksamaan kovan hinnan valinnastaan. Hänen vaimonsa ja lapsensa
otettiin häneltä pois, eikä hän saanut
nähdä heitä enää. Hänet yritettiin
myrkyttää ja häntä vainottiin, mutta
hän pysyi uskollisena Jeesukselle. Tänään hän on Herran todistaja, joka on
voittanut monia muslimeja Jeesukselle ja saanut kastaa jopa muslimijohtajia. Jihad on vain yksi esimerkki monista ihmisistä, joiden elämän Jeesus
on ihmeellisesti muuttanut Etiopiassa.
Lopuksi kysyin Hannulta, mitä Suomen uskovilla voisi olla opittavanaan
Etiopian kristityiltä? Vastaus on yksin-

kertainen. Tämän työn aloittajat sekä
tekijät ovat noudattaneet ja edelleen
noudattavat selkeitä Raamatun periaatteita. He ovat poistuneet omalta
mukavuusalueeltaan ja siirtyneet sanoista tekoihin, ollen uskollisia kaikessa Jeesukselle, joka on heitä johdattanut.

KIITÄMME JA RUKOILEMME
Kiitos Herra, että siunaat ja
pelastat Etiopian kansaa.
Varjele ja siunaa eturintaman
evankelistoja ja heidän perheitään.
Siunaa naisten parissa tehtävä
työ.
Lahjoitusviite: 871349

VOM Sisaret
Vainottujen sisartemme tukena
Elsa on yhteistyökumppanimme Etiopiassa. Hän itse sai
syntyä kristittyyn perheeseen ja toimii nyt aktiivisesti
yhteisössä, joka auttaa kristityiksi kääntyneitä naisia,
jotka oma perhe on hylännyt.
Naisten tilanne Etiopiassa on hyvin haasteellinen. Erityisesti maaseudulla asuvilla naisilla on kulttuurillisia ja
taloudellisia paineita, ja he joutuvat kantamaan monenlaisia taakkoja. Vahingollisia tapoja kuten naisten sukuelimien silpomista harjoitetaan edelleen. Vaikka toiminta
on kiellettyä ja asiasta on valistettu ja valistetaan, niin
tapa on yhä käytössä erityisesti maaseudulla.
Maaseudun naiset pääsevät harvemmin opiskelemaan
ja saavat koulutusta. Siksi he ovat alttiita vahingollisille
perinteille. Kaupungissa asuvat naiset ovat paremmassa
asemassa. Olosuhteet ovat parantuneet aikaisempiin
vuosiin nähden, mutta työtä on yhä paljon.
Elsa tekee työtä erityisesti muslimien parissa ja hänen
työnsä kautta monet musliminaiset ovat löytäneet Kristuksen. Kristityksi kääntymisen jälkeen on hyvin tyypillistä, että naiset kokevat vainoa perheensä ja sukunsa
taholta ja monet hylätään ja ajetaan pois kotoa. Silloin
naiset saavat turvapaikan kristillisestä yhteisöstä. Monista heistä tulee työntekijöitä järjestön palvelukseen ja
he itse
alkavat evankelioida muslimeja.
Näitä naisia Elsa opettaa ja tukee
kaikin tavoin. Elsan näky on nimenomaan voimaannuttaa naisia,
opettaa heitä ja vahvistaa heidän
identiteettiään
Kristuksessa.
Näistä syrjityistä naisista kasvaa alkuvaikeuksien jälkeen
vahvoja naisia, jotka kulkevat rohkeasti Kristuksen
opetuslapsina,
vaikka
joutuvat kärsimään uskona tähden.
Vahvistetaan
yhdessä Elsan kanssa
ja kautta näitä naisia.

Elsa löysi vankilistaltamme serkkunsa, joka on vangittuna Eritreassa uskonsa tähden. Asia kosketti häntä
suuresti, ja hän kirjoitti kirjeen serkulleen vankilaan.
Tämän kuukauden VOM Sisaret -ideana on askarrella
enkeli, joka mahtuu kirjekuoreen. Lähetä enkeli toimistoomme osoitteella Marttyyrien Ääni ry, PL 40, 00321
Helsinki.
Enkelit toimitetaan Etiopiaan Elsalle, joka jakaa ne
islamista kristityiksi kääntyneille sisarillemme. Näin
voimme välittää heille viestin, että kristityt ovat sisaria
ja veljiä keskenään ja rakastavat toisiaan Kristuksessa.
Voimme voimaannuttaa näitä sisaria enkeleiden kautta. Naiset ymmärtävät, että sisaret Suomessa välittävät
heistä ja rukoilevat heidän puolestaan. Vinkki: enkeleitä
on mukava askarrella vaikkapa yhdessä lasten kanssa.
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Vainoojasta
evankeliumin lähettilääksi
Sheikki Muhammedin todistus
Synnyin Balen maakunnassa lähellä Somalian rajaa. Bale on
osa Oromian osavaltiota Etiopiassa. Alue on hedelmällistä ja
se tunnetaan kahviplantaaseista ja maanviljelyksestä. Isälläni oli kaksi vaimoa ja minulla on kaksi veljeä ja kolme sisarta. Isältäni opin maanviljelytaidot jo lapsena.

B

alea pidetään hengellisesti
pimeimpänä Oromiassa. Esiisämme olivat kristittyjä, mutta
he kääntyivät myöhemmin muslimeiksi. Alueellamme oli pieni ortodoksikristittyjen vähemmistö. He eivät
kuitenkaan koskaan puhuneet uskostaan meille. Useat alueelle tulevat
evankelistat tapettiin. Tilanne on nyt
parantunut ja muutamia seurakuntia
on perustettu.
Valitettavasti paikallista muslimiväestöä ei ole juurikaan tavoitettu
evankeliumilla. Suurin osa balelaisista
edustaa islamilaisuuden wahhabiittilaista muotoa. He seuraavat sunnaa,
profeetta Muhammedin jättämää
elämäntavan mallia mahdollisimman
tarkasti. Miehillä on pitkät parrat ja
naiset ovat mustiin pukeutuneita.
Muutin myöhemmin Saudi-Arabiaan opiskelemaan Koraania. Opintojen jälkeen lähdin opettajaksi Mogadishuun. Sen jälkeen sain paikan
koraanikoulusta Keniasta. Meidät
opettajat lähetettiin musliminoitatohtoreiden luokse oppimaan noituutta.
Opin valmistamaan myrkkyä vihollisten tappamiseksi. Me vihasimme erityisesti kristittyjä. Halusimme tuhota
heissä olevan voiman. Me yritimme
lähettää pahoja henkiä kristittyjen koteihin saadaksemme kaaosta aikaan,
jotta he kääntyisivät muslimeiksi.
Erityisesti hyökkäsimme tunnettuja
kristittyjä, kuten pastoreita vastaan.
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Maaseudulla poltimme kirkkoja. Muslimiksi kääntyneet koulutettiin islamilaiseen magiaan.

Jeesus tuli huoneeseeni

Keniassa tapasin vanhan tuttavani Etiopiasta. Yritin käännyttää hänet muslimiksi, mutta ystävälläni oli vahva usko,
enkä saanut häntä käännytetyksi. Eräänä päivänä kuulin hänen rukoilevan
puolestani. Kun hän pyysi minua kanssaan seurakuntaan, jokin minussa puski
lähtemään, vaikka en olisi halunnut.
Lähdimme yhdessä stadionilla pidettyyn tilaisuuteen. Siellä oli valtavasti
ihmisiä. Kun istahdin alas, jotain kummallista alkoi tapahtua ja aloin vapista.
Mielessäni vastasin pastorin saarnaan
siteeraamalla Koraania, mutta tärinä
vain jatkui. Yhtäkkiä pastori ojensi sormensa ja osoitti minua. Hän profetoi
sanoen: ”Sinut on viety noitatohtoreiden luokse ja tämä henki on sinussa.
Sinä edelleen tapat ihmisiä. Nyt Jumala sanoo sinulle: tule luokseni! ”
Mieleni kuohui! Kotiin lähettyämme
sanoin ystävälleni, että haluan Pyhän
Raamatun. Kun heräsin yöllä, huomasin, että Raamatun ympärillä oli valo.
Kaikkialla muualla oli pimeää. Olin hyvin hämmentynyt ja kyselin rukoillen,
mikä on totuus. Sinä yönä Jeesus tuli
huoneeseeni katon läpi ja sanoi: ”Jos
et seuraa minua, tulet kuolemaan.”
Seuraavana yönä Jeesus ilmestyi uudelleen. Rukoilin ja avasin Koraanin.

Sieltä luin Jeesuksen olevan Kalimat Allah (Jumalan Sana), Ruah Allah (Jumalan Henki) ja vanhurskas. Vaikka olin lukenut sanat aikaisemminkin, tuntui kuin
olisin nähnyt ne ensimmäistä kertaa.
Ajattelin Muhammedia, joka sanoi
itseään profeetaksi. Hän tappoi paljon ihmisiä ja otti ryöstämänsä tavaran
itselleen. Silmäni avautuivat ymmärtämään Muhammedin julmuuden. Hän
ei voinut olla Jumalan lähettiläs. Kun
vertasin Koraanin Jeesusta ja Muhammedia, ymmärsin, että Jeesuksen täytyy olla todellinen Jumalan lähettiläs.
Silloin polvistuin ja sanoin. ”Nyt olen
nähnyt sinut ja uskon sinuun.”

Löysin seurakunnan

Menin Mekane Yesus seurakuntaan.
Kun saavuin kirkkoon, pastori lähti peloissaan pois. Hän luuli minun tulleen
joukkojeni kanssa tuhoamaan kirkkoa.
Yritin vakuuttaa, että olin tullut rukoilemaan ja luovuttamaan elämäni Herralle. Silloin eräs sisar tuli luokseni ja
todisti minulle Jeesuksesta. Naapurit
näkivät sen ja kertoivat siitä tytön vanhemmille. He kaikki pelkäsivät, että
yritän käännyttää tytön muslimiksi.
Kaikesta huolimatta tulin uskoon.
Pyysin pastoria opettamaan minulle
Raamattua, mutta hän pelkäsi minua
yhä ja tekeytyi kiireiseksi. Muutamat
muutkin kristityt tekeytyivät kiireisiksi eivätkä suostuneet opettamaan
minua. Silloin pyysin Jumalalta apua.
Hän johti askeleeni toiseen seurakuntaan, jossa sain kasvaa uskossani.

Lähetystyöhön ja vankeuteen

Minut lähetettiin Etiopian somalialueelle lähetystyöhön ja todistin siellä
Jeesuksesta. Mogadishussa minut heitettiin maanalaiseen vankilaan. Minua

hakattiin ja sain ruokaa harvoin. Olin
niin heikossa kunnossa, että vain makasin vankilan lattialla. Osa vangeista
kuoli siellä. Rukoilin epätoivoisesti ja
Herra lupasi pitää minusta huolta.
Vankilassa oli pimeää, enkä tiennyt
oliko päivä vai yö. Siellä oli myös hyvin
kuuma. Kaksi muuta kristittyä heitettiin samaan tyrmään. Aloimme rukoilla ja ylistää Jumalaa yhdessä pimeässä
vankityrmässä. Silloin poliisi tuli hakkaamaan meidät, koska rukouksemme kuului ulkopuolelle. Mutta kun po-

liisi ojensi kätensä hakatakseen, minä
sanoin: ”Lopeta Jeesuksen nimessä”.
Samassa hänen kätensä jäykistyi, eikä
hän voinut liikuttaa sitä. Sama toistui
useaan kertaan.
Kuulustelussa poliisi kysyi, mikä
voima oli pysäyttänyt heidän kätensä
hakkaamasta.
Todistin, että kyseessä oli Jeesuksen voima ja että poliisienkin tulee ottaa vastaan Jeesus elämäänsä. Minut
vietiin kuitenkin takaisin vankilaan ja
viruin siellä alastomana. Silloin Herra

lohdutti minua sanoen, että 24 päivän jälkeen pääsen vapaaksi. Ja näin
tapahtui!

Eturintaman evankelistaksi

Nyt vapauduttuani sydämeni palaa
edelleen Jeesukselle. Haluan kertoa
evankeliumia muslimeille ja todistaa
heille, jotka eivät koskaan ole kuulleet
Hänestä. Siellä missä sain aikaan tuhoa, haluan nyt tuoda elämän!
Marttyyrien Ääni
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Nuorten nurkkaus

Marttyyrien kautta opittua

O

llessani noin 10 tai 11-vuotias jotakin kautta eksyi käteeni Richard Wurmbrandin elämänkerta.
Olin tehnyt henkilökohtaisen päätökseni seurata
Jeesusta jo 7-vuotiaana ja koska rakastin Jeesusta (sekä
kirjoja) aloin ahmien lukea tuota käsissäni olevaa teosta.
Jos olet joskus sattumalta lukenut Wurmbrandin kirjoja
tiedät, että hän ei vaivautunut silottelemaan kokemansa
vainon väkivaltaisuutta ja raakuutta. En kuitenkaan saanut
traumoja kyseisestä kirjasta vaan lumoavan (joskin hyvin
raa´an) silmäyksen todelliseen kristillisyyteen, jossa kaikki
on annettu Jeesuksen käsiin.
Koin suurta innoitusta Wurmbrandin kirjoja lukiessani.
Kuitenkin käsitykseni kärsivistä ja vainotuista uskovista
sijoittui historian havinaan. Pienelle ala-astetta käyvälle
pojalle tarinat Neuvostoliitosta ja kommunistisesta Romaniasta tuntuivat erittäin kaukaisilta. Neuvostoliittoa ei ollut
ollut olemassa koko elämäni aikana ja kommunismi oli aatteena kuopattu jo vuosia ennen syntymääni. En ymmärtänyt, että myös tänä päivänä uskovia vainotaan ympäri
maailmaa.
Joitakin kuukausia myöhemmin osuin sattumalta seurakunnan kokoukseen, jonka aiheena oli kristittyjen vainot
ja kokousta piti sen aikainen Stefanus-lähetys (nykyinen
Marttyyrien Ääni). Sain kuulla suureksi surukseni, että kristittyjen vainot eivät olleet ainoastaan itäeurooppalaisten

kristittyjen ongelma joskus 1900-luvun puolivälin tienoilla. Kuulin kuinka Kiinassa uskovia vangitaan ja pahoinpidellään uskonsa tähden sekä monia muita samankaltaisia
uutisia. Sain myös kuulla, etteivät Jumalan ihmeelliset väliintulot ja Pyhän Hengen toimintakaan noiden vainottujen
keskellä ollut sen vähäisempää kuin Wurmbrandin kirjoissa. Rohkaisevinta kuitenkin oli kuulla, kuinka vastustuksesta huolimatta evankeliumi menee eteenpäin ja ihmisiä
pelastuu.
Miksi marttyyrien asia on minulle yhä edelleen tärkeä?
Ensimmäinen syy on itsestään selvä: Raamattu kehottaa
meitä auttamaan kärsiviä ja rukoilemaan heidän puolestaan (esim. Hebr. 13:3). Toinen syy on: vainottujen kristittyjen tarinat ja kokemukset syventävät omaa uskon elämääni.
Joka kerta, kun luen kärsivistä ja
tapetuista uskovista, huomaan
kysyväni itseltäni: ”Niko, olisitko
sinä valmis kuolemaan Jeesuksen tähden?”. Tämä kysymys
aina palauttaa elämäni asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen.

Niko Tiainen

Tilaa itsellesi:
Taistelin Arafatin joukoissa:
PLOn tarkka-ampujan tie uuteen elämään
Tass Saada
17-vuotias palestiinalainen Tass Saada karkasi kotoaan tullakseen PLO:n
sala-ampujaksi. Hän työskenteli Yasser Arafatin riveissä Israelin vastaisissa iskuissa. Myöhemmin aikuisempana hän muutti Amerikkaan, perusti
perheen ja kääntyi kristityksi. Lopulta Saada päätti – henkensä vaarantaen
– palata kotiin kertomaan uskostaan perheelleen ja entiselle johtajalleen.
Taistelin Arafatin joukoissa on kertomus rakkauden voittamasta vihasta.

Hinta 28 € + postikulut
Tutustu koko valikoimaamme osoitteessa
www.marttyyrienaani.fi/kauppa.
Tilaukset info@vomfinland.fi tai 040 5522 309
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Holokaustin muistopäivän esiintyjät.
Eturivissä mm. kolmas oik. Israelin suurlähettiläs
Dov Segev-Steinberg, neljäs oik.
Unkarin suurlähettiläs György Urkuti.

Toistuuko holokausti?

Onko ihmiskunta sittenkin matkalla uuteen holokaustiin?
Tätä kyseltiin 26.1.2019 Espoon helluntaiseurakunnassa järjestetyssä Israel tänään -tapahtumassa, jota on perinteisesti
pidetty vuodesta 2010 alkaen holokaustin muistoksi.
Teksti: Juhani Huotari l Kuva: Pentti Tuovinen

L

uemme uutisista, synagogiin
hyökkäyksistä ja juutalaisten murhaamisesta. Ruotsissa juutalaiset
eivät enää uskalla kulkea kadulla, kuin
vain tarpeellisen verran. Malmö, joka
pitkään oli ”juutalaisten kaupunki”, on
muuttunut juutalaisvastaiseksi, jossa
he joutuvat varomaan henkeään. Ruotsissa on alueita, joissa juutalaiset omaa
henkeään suojaten eivät enää uskalla
elää. Heitä muuttaa pois eri Euroopan
maista oman turvallisuutensa vuoksi.
Uutiset kohdentavat Israelia vastaan
syytöksiä, heidän puolustaessaan maataan terroristien hyökkäyksiltä. YK on
antanut Israelia tuomitsevia julkilausumia moninkertaisen määrän verrattuna kaikkiin muihin maihin. Huolimatta
että Israel on ainut toimiva demokratia
koko Lähi-idässä, sitä vastaan noustaan
tänään kaikkialla maailmassa, todettiin
Israel -tapahtumassa.

huus vaan hyvien ihmisten hiljaisuus,
sanoi Martin Luther King, joka ei ollut
hiljaa, vaan kertoi totuuden. Hän sai
maksaa siitä hengellään. Hiljaisuuden
rikkomista käsiteltiin Israel tänään
-tapahtumassa. Paikan päälle oli saapunut Espoon helluntaikirkkoon salin
täyteinen yleisö. Päivä täyttyi vakavista ja haastavista puheenvuoroista, jotka koskettivat holokaustia, juutalaisvastaisuutta, terrorismia, romaanien
tilannetta Euroopassa, vähemmistöryhmien ja erityisesti juutalaisten
saavuttamista evankeliumilla, sekä
tämän päivän kristittyjen vainoa. Tilaisuudessa puhuivat asiantuntijat sekä
kristillisistä- että kansalaisjärjestöistä
ja eduskunnasta. Erityisvieraina saapuivat tapahtumaan Israelin Suomen
suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg
sekä Unkarin Suomen suurlähettiläs
György Urkuti.

Kuka rikkoo hiljaisuuden?

Jälleenkö pahuus voittaa?

Pahinta ei ole pahojen ihmisten pa-

Jälleenkö pahuus voittaa, kysyi Isra-

elin suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg. Hän kertoi, miten hänen oma
perhekuntansa kävi läpi järkyttävän
holokaustin. Osa heistä selvisi läpi
hirvittävien kokemusten, ystävien ja
sukulaisten kuollessa keskitysleireillä.
Taas uudelleen asenteet kääntyvät
juutalaisia vastaan, hän kertoi sydäntä
särkevästi.
Onneksi Jumala on vielä armollinen
ja antaa anteeksi, kun teemme parannuksen, totesi Unkarin suurlähettiläs
György Urkuti. Hän kertoi suuresti katuen, kuinka Unkari luovutti juutalaisia
tuhoon toisen maailmansodan aikana.

Kristityt ja juutalaiset
vainon kohteina

Marttyyrien Äänen edustaja kertoi siitä, kuinka juutalaiset ja kristityt kärsivät samanlaista väheksymistä ja vihaa.
Tämä kärsimys ja vaino on yhdistänyt
heitä ymmärtämään toinen toisiaan.
Meidän kristittyinä tulee lähestyä juutalaisia rakkaudella, joka avaa heidän
sydämensä evankeliumin kosketukselle.
Kaikki viittaa siihen, että maailma
kulkee nopeasti kohden viimeistä
näytöstä ennen Jeesuksen paluuta.
Meidän tulee valmistauta tuohon suureen maailmaa mullistavaan tapahtumaan.
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Uutisia maailmalta
Asia Bibi on vapaa!

E

dellisessä numerossa kerroimme, että Pakistanin korkein oikeus kumosi Asia Bibin kuolemantuomion jumalanpilkasta, mutta
hänet oli asetettu maastapoistumiskieltoon, koska korkeimman oikeuden päätöksestä oli jätetty valitus.
Tällä välin Asia Bibiä pidettiin salaisessa paikassa Pakistanissa, tarkasti
vartioituna.
Valituksen oli jättänyt Qari Muhammad Salaam, joka alun perin
nosti syytteet Asia Bibiä vastaan.
Oikeus kokoontui tiistaina 29.
tammikuuta. Korkeimman oikeuden
presidentin Asif Saeed Khosan johdolla kerrottiin, että valituksessa ei
oltu tuotu esiin mitään uutta, joten
korkein oikeus pysyy päätöksessään:
Asia Bibi on syytön.

Asia Bibin tyttäret olivat jo aiemmin lähteneet Pakistanista Kanadaan, josta he ovat saaneet turvapaikan ja Asian sekä hänen miehensä
Ashiq Masihin uskottiin seuraavan
heitä pian.
Asia Bibin asianajaja Saif ul-Malook, joka joutui pakenemaan Hollantiin oikeuden kumottua Asian
tuomion, palasi Pakistaniin seuraa-

maan korkeimman oikeuden käsittelyä. Hän piti korkeimman oikeuden
päätöstä Pakistanin perustuslain ja
oikeuden voittona.
”Bibi on jo kärsinyt riittävästi rikoksesta, jota hän ei tehnyt”, ulMalook kertoi. ”Hänen on aika aloittaa elämä alusta perheensä kanssa
maassa, jossa heidän henkensä ei ole
vaarassa.”
Kiitos teille kaikille, jotka muistitte
Asia Bibiä rukouksin, kirjoittamalla
hänelle sekä vetoamalla hänen puolestaan! Perhe tarvitsee edelleen
rukouksia aloittaessaan elämänsä
uudelleen vieraassa maassa lähes
kymmenen vuoden erossaolon jälkeen.
Lähteet: Morning Star News,
The Guardian

Kiina – Ensimmäinen käsky poistettu

12

Marttyyrien Ääni 1/2019

Kuva: Bob Fu

K

iinan viranomaiset vaativat
kristittyjä osoittamaan ensisijaista uskollisuuttaan kommunistista puoluetta ja maan johtoa
kohtaan Jumalan sijasta.
Tämä kävi käytännössä erittäin
selväksi viime vuoden lopulla, kun viranomaiset suorittivat Henanin provinssissa ratsian Dongcunin kylässä
sijaitsevaan kirkkoon.
Viranomaiset tutkivat koko rakennuksen. Lopulta virkailija pysähtyi saarnastuolin eteen, jonka
etuosaan oli kiinnitetty kymmenen
käskyä.
Hän vaati, että ensimmäinen käsky
on poistettava ja pyyhki lopulta itse
sen yli. Viranomainen vastasi protestoiville uskoville, että ”Xi Jinping
vastustaa tätä lausuntoa. Kuka rohkenee olla tottelematta? Jos joku ei
ole samaa mieltä, hän taistelee valtiota vastaan.”
”He yrittävät vääristää uskom-

me ja pakottaa meidät pettämään
Jumalan”, yksi tyrmistyneistä seurakuntalaisista valitti.

Lähteet: Bitter Winter,
China Aid

Yli sata iranilaista uskovaa pidätetty

I

ranissa on tavallista, että kristittyjä
pidätetään joulun aikana. Niin tapahtui myös viime jouluna, mutta
tällä kertaa pidätyksiä tehtiin ennennäkemättömän paljon – yli sata kristittyä pidätettiin.
Suurin osa pidätetyistä vapautettiin muutaman tunnin jälkeen, mutta
vasta kun he olivat kertoneet kirjallisesti kristillisestä toiminnastaan.
Heille sanottiin, että he eivät saisi
olla yhteydessä muihin kristittyihin.
Heidän puhelimensa takavarikoitiin
ja heille sanottiin, että he kuulisivat
pian tiedustelupalvelusta.
Kotiseurakuntien johtajiksi epäillyt
pysyivät pidätettyinä.
Yksi joulun edellä pidätetyistä on

Ismaeil Maghrebinejad

Ruhsari Kamberi, 65-vuotias kristinuskoon kääntynyt nainen. Hänet pidätettiin hieman ennen joulua aikaisin
aamulla, kun kolme tiedustelupalvelun työntekijää tuli hänen kotiinsa Karajissa. He tutkivat kodin, takavarikoivat puhelimia, Raamattuja ja muuta
kristillistä materiaalia ja veivät hänet
sen jälkeen tiedustelupalvelun toimistoon kuulusteltavaksi.
Ruhsaria kuulusteltiin aamusta iltaan kymmenenä perättäisenä päivänä. Hänet päästettiin vapaaksi, kun
hän maksoi 30 miljoonan Tomanin
takuut (noin 6200 euroa). Tammikuun
puolivälissä hänet kutsuttiin vastaamaan syytteisiin ”kansallisen turvallisuuden vastaisesta toiminnasta”

Sina Moloudian

ja hänet pakotettiin uskonnollisen
johtajan luokse ”neuvottavaksi”. Hänelle tarjottiin mahdollisuutta palata
islamiin.

Pidätykset jatkuneet

Tällä kertaa pidätysaalto ei myöskään
päättynyt jouluun, vaan on jatkunut
edelleen.
26-vuotias kristinuskoon kääntynyt
Sina Moloudian raahattiin pois kotoaan Isfahanissa 23. tammikuuta kello
yhdeksältä aamulla. Tilanteen nähneiden mukaan hänen silmiensä ympärillä oli ruhjeita.
Myöhemmin Sina sai soittaa vanhemmilleen. Hän kertoi, että häntä
pidetään Isfahanin Dastgerdin vankilassa, josta hänet viedään oikeuteen
kuulemaan syytteet.
Perjantaina 25. tammikuuta Shirazin kaupungissa pidätettiin jo lähes
40 vuotta sitten kristinuskoon kääntynyt 64-vuotias Ismaeil Maghrebinejad. Viranomaiset olivat uhkailleet
häntä hänen kääntymyksestään saakka ja hän on myös täpärästi välttänyt
yhden murhayrityksen.
Ismaeil on sittemmin saanut soittaa
perheenjäsenilleen, mutta hän ei tiedä missä häntä pidetään.

Lähde: Article 18

Hyökkäyksiä kirkkoja vastaan Etiopiassa

E

telä-Etiopiassa hyökättiin seitsemää kirkkoa vastaan lauantaina helmikuun 9. päivänä.
Jotkut evankeliset kirkot sytytettiin
tuleen ja toiset tuhottiin kokonaan.
Tuhoisat iskut tapahtuivat Alaba Kulito -nimisessä kaupungissa.
Iskut tapahtuivat sen jälkeen, kun
sosiaalisessa mediassa oli levitetty
valeuutisia, joissa kerrottiin moskeijoita vastaan tehdyistä hyökkäyksistä. Kyseessä oli sarja radikaa-

limuslimien kristillisiin seurakuntiin
suunnattuja hyökkäyksiä. Pääosin
muslimien asuttama alue on ollut
rauhallinen ennen helmikuisen viikonlopun tapahtumia.

Halaban tuhoutunut kirkkorakennus.

Lähteet: BBC News,
Steadfast Global
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Blogi: Rakkaus vai viha

E

lätkö rakkauden vai vihan ilmapiirissä? Kumpaa jaat ympäristöösi asenteillasi, teoillasi,
puheillasi, kirjoituksillasi ja nykyisin
myös sosiaalisen median käyttäytymiselläsi?
Ihmisen on luonnollista vastata vihaan vihalla ja väkivaltaan väkivalalla.
Hammas hampaasta ja silmä silmästä
-periaate on ihmiselle luonnollista.
Mutta viha saa aikaan lisää vihaa ja
väkivalta lisää väkivaltaa. Rakkaus
on ainut keino katkaista vihan kierre.
Kristus osoitti tämän omalla esimerkillään.
Raamatun opetuksen mukaan
Jeesuksen seuraajan on luovuttava
kaikenlaisesta vihasta. ”Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja
herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.” (Ef. 4:31)
Toisen ihmisen vihaaminen vie pimeyteen: ”Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä.” (1 Joh. 2:11)
Kristuksen opetuksen mukaan Jumalaa on mahdotonta rakastaa rakastamatta toisia ihmisiä. ”Jos joku sanoo:
”Minä rakastan Jumalaa”, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa
Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.” (1
Joh. 4:20)

Mitä Kristuksen seuraajan on tehtävä, kun hän kohtaa vihaa ja väkivaltaa. Jeesuksen oma käsky seuraajilleen on yksinkertainen: ”Rakasta
... lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”
(Luuk. 10:27) Jeesus opettaa, että
tämä on kaiken kristillisen lain ydinkohta. ”Rakkaus ei tee lähimmäiselle
mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain.” (Room. 13:10) Raamatun sanoma on täynnä rakkautta,
rakkauden ilosanoma.
Ihmiselle on luonnollista rakastaa
niitä, jotka osoittavat hyväksymistä,
kunnioitusta ja rakkautta häntä kohtaan. Mutta Jeesus menee opetuksessaan ja esimerkissään pidemmälle
kuin kukaan muu, Hän käskee rakastamaan jopa vihollisiakin: ”minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja
rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä
vainoavat” (Matt. 5:43) ja ”… tehkää
hyvää niille, jotka teitä vihaavat,”
(Luuk. 6:27)
Raamatun ilmoituksen mukaan
Jumala on rakkaus. (Joh. 4:8) Jumalan antaman rakkauden kokeminen
vaikuttaa rakkautta toisia ihmisiä
kohtaan, sillä rakkaus on Jumalasta:
”Rakkaani, rakastakaamme toinen
toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.”

(1 Joh. 4:7) Kristuksen seuraajan on
voitettava pahuus hyvyydellä ja viha
rakkaudella, ensin omassa tunnemaailmassa, sanoissa ja teoissa ja sitten myös ympäristössään. ”Älä anna
pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä
paha hyvällä.” (Room. 12:21)
Raamatun kuvaama rakkaus ei
ole vain tunnetta vaan se on sanoja, toimintaa ja tekoja. ”Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai
kielellä, vaan teossa ja totuudessa.”
(1 Joh. 3:18) Jeesuksen rakkauden
osoitus oli toimintaa ja tekoja. Jumala tuli ihmiseksi eli ihmisen elämän ja
kärsi ihmisen kärsimykset. Hän meni
syyttömänä ristille, kärsien ennen
sitä karkean kidutuksen, pilkan ja häväistyksen, sen tähden, että voisi rakentaa sillan ihmisen ja itsensä välille.

valtavaa yhteyttä Hengessä. Iloitsen
siitä, että täällä pienessä ”sivukylässä” saan astua rukoillessani Jumalan ”
maailmaan ” ja auttaa Jumalan hyvien
suunnitelmien toteutumista Kolumbian kansan kohdalla.
Mikä valtava etuoikeus olla rukousrintamassa mukana. Joskus Pyhä
Henki antaa minulle itkun ja suuren
sisäisen paineen eikä voi lopettaa rukousta ennen kuin tulee rauha sydämeen. Iloitsen siitä, että saan nähdä
Elmerin ja hänen perheensä kerran
taivaassa ja jos Jumala suo, ehkäpä

vielä täällä ”multien päällä”. Hänestä
on tullut minulle ja puolisolleni läheinen rukousystävä.
Marianne ”sivukylältä”

Jyrki Kela
Marttyyrien Ääni
yhdistyksen jäsen

Lukijan palsta
Viime keväänä Marttyyrien Ääni lähetti minulle eturintaman työntekijän kortin, kolumbialaisen Elmerin ja
hänen perheensä. Kuva hänestä ja
perheestään muistuttaa minua joka
päivä rukoilemaan heidän puolestaan.
Hänen työnsä eturintamassa evankelistana ja koko Kolumbian kansa
laskettiin väkevästi sydämelleni. Kiitän Jumalaa, että Hän antoi minulle
Elmerin, kaukaisesta maasta, rukousystäväksi. Nimittäin nyt, yli puolen
vuoden ajan rukoillessani joka ilta
hänen ja perheensä puolesta, tunnen
14
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Lukijan kertomus
Kerro miten haluat auttaa
vainottuja kristittyjä ja miten
Marttyyrien Ääni -työ koskettaa sydäntäsi!
Kirjoita osoitteeseen:
info@vomfinland.fi

HE PAKENEVAT
HENKENSÄ EDESTÄ

Tulevia tilaisuuksia:

Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi,
lahjoita puhelimella: 0600 13001

Kenialainen Ameena
TO 07.03. klo 18:00

Oulun vapaaseurakunta

SU 10.03. klo 18:00
		

Mänttä-Vilppulan luterilainen
seurakunta

MA 11.03. klo 18:30

Riihimäen kirkko

TI 12.03. klo 18:00

Töölön luterilainen seurakunta

TO 14.03. klo 19:00	Korson helluntaiseurakunta
LA 16.03. klo 10:00
Amandan aamukahvit,
		Klaukkalan kirkko
SU 17.03. klo 11:00

Turun baptistiseurakunta

Etiopialainen Muktar
TI 02.04. klo 19:00

Forssan helluntaiseurakunta

KE 03.04. klo 19:00

Mikkelin helluntaiseurakunta

TO 04.04. klo 19:00	Korson helluntaiseurakunta
PE 05.04. klo 18:00	Kaustisten helluntaiseurakunta
LA 06.04. klo 19:00	Kauhajoen helluntaiseurakunta
SU 07.04. klo 11:00

Ilmajoen helluntaiseurakunta

SU 07.04. klo 17:00

Vaasan helluntaiseurakunta

TI 09.04. klo 18:00	Kouvolan helluntaiseurakunta
KE 10.04. klo 18:00

Heinolan helluntaiseurakunta

TO 11.04. klo 18:00

Tuusulan helluntaiseurakunta

SU 14.04. klo 11:00

Lappeenrannan helluntaiseurakunta

Katso muut tapahtumat nettisivuiltamme:
marttyyrienaani.fi/tapahtumat
Kutsu puhujamme vierailemaan seurakunnassasi.
Ota yhteyttä!

Puhelun hinta: 20,28 € + pvm

Kiitos avustasi vainotuille!
Marttyyrien Ääni ry

I

marttyyrienaani.fi

puh. 040 5522 309

Rahankeräyslupa: POL-2014-12198 ajalle: 29.1.2015-31.12.2019

Radio Dei
Marttyyrien ääni joka
kuun toinen ja viimeinen
lauantai klo 15
Aikamme marttyyrit joka kuun ensimmäinen ja kolmas lauantai klo 15

Radio Patmos
Marttyyrien matkassa tiistaisin klo 18.15
ja uusintana sunnuntaisin klo 15.45

Katso TV7
Marttyyrien ääni -ohjelma
pe 01.03.2019 klo 21:15
pe 15.03.2019 klo 21:15
pe 29.03.2019 klo 21:15

Hannu Lahtinen

Puh. 040 502 3268
hannu.lahtinen@vomfinland.fi

Petri Nuotio

Puh. 044 040 6777
petri.nuotio@vomfinland.fi

Juhani Huotari

Vesa Jääskeläinen

Aki Miettinen

Toimisto

Puh. 045 122 7416
juhani.huotari@vomfinland.fi

Puh. 050 321 1662
aki.miettinen@vomfinland.fi

Puh. 0400 700 734
vesa.jaaskelainen@vomfinland.fi

Puh. 040 5522 309
info@vomfinland.fi

pe 12.04.2019 klo 21:15
pe 26.04.2019 klo 21:15
Toistot seuraavana päivänä (lauantaina) klo
13:15 ja seuraavan viikon tiistaina klo 22:30.
Löydät ohjelmat myös arkistosta
tv7.fi / Ohjelma-arkisto / Marttyyrien ääni

facebook.com/marttyyrienaani
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AUTAMME YHDESSÄ VAINOTTUJA
Me autamme:
- Vainottujen tuki
- Rohkaisu
- Tiedotus
- Opetus
- Raamattutyö

Sinä autat:
- Rukous
- Lahjoittaminen
- Kirjoittaminen
vangeille
- Tiedon jakaminen
- Vetoomukset
International
Christian
Association

Kristityksi kääntynyt
Ameena Suomeen
maaliskuussa

M

uslimikodissa kasvanut kenialainen Ameena eli
lapsuutensa sharia-lain alla. Aikuistuttuaan hän turhautui miettien, että on mahdotonta miellyttää Jumalaa islamin oppien mukaan. Hän rukoili: ”Jumala, eikö ole
muuta tapaa?” Jumala vastasi hänen rukouksiinsa. Ameena
rukoili Jeesusta Kristusta sydämeensä ja kääntyi kristityksi. Sydän tuli täyteen uskoa, toivoa ja rakkautta, mutta kääntymisen
jälkeen perhe ja koko suku kääntyi häntä vastaan.
Jumala johdatti Ameenan auttamaan muita kristityiksi kääntyneitä musliminaisia. Tule rohkaistumaan ja kuulemaan ihmeellisiä tositarinoita, miten Jumala voi auttaa epätoivoisissa
tilanteissa kaikkialla maailmassa. Ameena vierailee useilla paikkakunnilla maaliskuussa. Katso vierailupaikkakunnat sivu 15.

Etiopialainen evankelista
Muktar Suomeen
huhtikuussa

M

uktar kasvoi konservatiivisessa wahhabiitti-islamia harjoittavassa
perheessä. Wahhabiitit pitävät Koraania ja profeetta Muhammedin perimätietoa kirjaimellisena ohjenuorana. Muktar opiskeli islamilaisessa koulussa kolmivuotiaasta asti Koraania. Pojan vartuttua hänen
vanhempansa iloitsivat, kun hän otti osaa jidahistisiin hyökkäyksiin kristittyjä
vastaan. Eräänä päivänä Muktar kuuli sanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen sydämensä avautui ottamaan vastaan evankeliumin, jonka jälkeen koko
muslimiyhteisö alkoi vainota Muktaria.
Tänä päivänä Muktar julistaa rohkeasti ilosanomaa Jeesuksesta muslimikansoille, ja hänen todistuksensa kautta lukuisat muslimit ovat löytäneet yhteyden
todelliseen Jumalaan. Muktar vierailee Suomessa huhtikuussa. Katso vierailupaikkakunnat sivu 15.

