ALMUn synty ja tavoitteet
Suomen Evankelisen Allianssin (SEA,
www.suomenevankelinenallienssi.fi) yhteyteen
perustettiin 24.8.2009 Allianssin muslimityön
verkosto (ALMU), puheenjohtajana on toiminnanjohtaja Niilo Närhi (Avainmedia).
Tavoitteita
• kristittyjen yhteistyö muslimien tavoittamiseksi
evankeliumilla Suomessa
• seurakuntien rohkaiseminen muslimityöhön
lähiympäristössään
• yksilökristittyjen kannustaminen ottamaan muslimeja
ystävikseen
• työskentelyssä mukana kristittyjä maahanmuuttajia
• Suomeen palanneiden suomalaislähettien rohkaisu
muslimityöhön kotimaassa
• ulkomaalaisten lähetystyöntekijöiden työpanoksen
lisääminen omien kansanryhmiensä parissa Suomessa
• rukous muslimien puolesta rukousoppaiden,
-tapahtumien ja -kävelyjen avulla
• netissä tietopankki muslimityöstä
• koulutustapahtumat
• koulutusmateriaalia kristityille muslimien
kohtaamiseksi arjessa
• Suomen muslimeja tavoittavat evankelioimiskampanjat

Koulutuksen tarkoitus
on koota yhteiseen käyttöön tietopankki eri tahojen
materiaaleista ja tarjonnasta muslimityöstä ja laatia
koulutusmateriaalia kristityille muslimien kohtaamiseksi
arjessa.
• Miten vastaamme kasvavaan islamin haasteeseen
Suomessa?
• Kuinka välitämme yhdessä tehokkaammin
evankeliumia muslimeille Suomessa?
• Mitä painopisteitä on muslimien tavoittamisessa
Suomen erityispiirteet huomioiden?
• Miten me kristityt voimme tavoittaa muslimeja
paremmin Suomessa?
• Mitä islam on? Mihin muslimit uskovat? Islamin
peruskäsitteet?
• Kuinka autamme uskoontulleita muslimeja kasvamaan
kristittyinä?

Tietopankki
koulutus- ja evankelioimismateriaalista www.islamopas.net
Esimerkkejä:
Kirjallisuutta:
• Ramadan rukousopas ja Perjantairukous.
Ilm. vuosittain. Rukousopas on paketti asiatietoa
islamista ja suomalaisesta lähetystyöstä muslimien
parissa. Mukana ovat suomalaiset kirkot ja
lähetysjärjestöt laajasti.
• Marjatta Kyyhkynen (toim.): Ajankohtainen islam.
Uskonto - yhteisö - elämäntapa - poliittinen voima.
1992.
• Tuula Sakaranaho ja Heikki Pesonen (toim.):
Muslimit Suomessa. 1999.
• Palva, Heikki & Perho, Irmeli (toim.):
Islamilainen kulttuuri. 1998.
• Kouros, Kristiina & ja Villa, Susan (toim.):
Ihmisoikeudet ja islam. 2004.
• Koraani. Suomentanut Jaakko Hämeen-Anttila.1995.
• Sardar, Ziauddin: Mihin uskovat muslimit. 2009.

Nettisivuja:
• www.answering-islam.org
• www.islamopas.net
• Ev.lut. kirkon maahanmuuttaja- ja
monikulttuurisuustyö www.sakasti.evl.fi
• www.Indigitech.net sivuilta löytyy
evankelioimismateriaalia useilla eri kielillä.
• www.evankelioi.net/materiaalipankki
• www.citymission.fi/saatavilla-olevat-materiaalit
• www.noloshacusub.net (somalinkielinen)
• www.callforall.net (arabia)
• www.callforlife.net (arabia)
• www.hayajadeda.com (arabia)
• www.lifestorytv.com (arabia)
• www.dugsiganolosha.net (somalinkielinen)
• www.islameyat.com (arabia)

Tietopankki
koulutus- ja evankelioimismateriaalista www.islamopas.net
Esimerkkejä:
Media:
• Suomessa on jonkin aikaa
toiminut somalinkielinen
radio-ohjelma joka keskiviikko
21.00-21.30 Lähiradiossa
Helsingin seudulla
100,3 MHz.
• www.irrtv.fi:
mm: Jeesus-elokuva (myös
somalinkielinen), arabiankielinen evankelioiva konsertti,
somalinkielinen tositarina Sinua varten -dvd
• www.avainmedia.org:
tv- ja radio-ohjelmia monilla kielillä; elokuvat,
evankelioivat ohjelmat ja muut materiaalit kymmenillä
kielillä, mm. Enemmän kuin uni -elokuva

Raamatut:
• Pipiliaseura www.pipliakauppa.fi
• Kansainvälisen srk:n (IEC) kirjakauppa
www.christianbooks.fi
• www.irrtv.fi (arabia, somali, farsi)
• www.4laws.com
• www.avainmedia.org

Kouluttajia:
• Elisabet Elo
elisabet.elo@sekl.fi, 044 5505 822
• Hani Henein
hani.henein@irrtv.org, 0207 120 250
• Hannu Lahtinen
hannu.lahtinen@fida.info, 040 502 3268
• Maija ja Kari Tassia
karitassia@gmail.com, 040 543 8043
• Marja Mäkelä
marja.makela@sana.fi, 0400 793 385
• Niilo Närhi
niilo.narhi@avainmedia.org, 040 551 6312
• Timo Keskitalo
pastor@church.fi, (09) 586 8770*
• Sami Rahman (suomi, engl.)
050 355 9055
• Rahmo Mohamed
rahmoaden@hotmail.com
044 079 9090

KRISTITTYJEN
YHTEINEN
MUSLIMITYÖ

Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän
luo muuten kuin minun kauttani. – Jeesus –
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan
voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. – Paavali –					

Kuka välittää maahanmuuttajista?
Lähetyskenttä on keskellämme ja kutsuu meitä
välittämään evankeliumia maamme muslimeille.
Meille on annettu mahdollisuus kertoa hyvää sanomaa naapurustossa, työpaikoilla, harrastuksissa
niin sanoin kuin teoin.
Meille on annettu mahdollisuus osoittaa Kristuksen
rakkautta lähimmäisillemme käytännössä.
Ilosanoma Jeesuksesta on tarkoitettu meille
kaikille.

