
Indonesialainen Ruth ei ollut alkuun lainkaan kiinnostunut 
kristinuskosta. Hänet oli kasvatettu islamin opetusten mukaan ja 
hän rukoili viisi kertaa päivässä. Hän sanoi vihaavansa kristinuskoa! 
Jumala on kuitenkin kärsivällinen. Hän odottaa oikeaa hetkeä 
puhuakseen ihmisen sydämelle ja näin hän myös valmisteli Ruthin 
sydäntä. Kun Ruth aloitti akateemiset opinnot, hän päätyi 
kristillisen koulun oppilaaksi, koska se oli tunnetusti hyvä koulu. 
Kerran koulussa ollessaan hän kuuli laulua. Laulujen sanoissa oli 
jotakin aivan erityistä ja siksi Ruth jäi kuuntelemaan. Hän tiesi, että 
laulut olivat kristittyjen lauluja, mutta jostain syystä hän ei kyennyt
poistumaan paikalta ja häntä alkoi itkettää.

Kun Ruth rukoili yksin kotonaan samana iltana, tuntui jostain syystä erilaiselta. Yhtäkkiä hän näki näyn 
ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: ”Älä rukoile mitään muuta Jumalaa, kuin Aabrahamin ja Jaakobin 
Jumalaa.” Pian tämän tapauksen jälkeen Ruthille annettiin Raamattu, ja hänen uskonsa alkoi herätä. 
Eräänä iltana, kun Ruth oli lukemassa Raamattua, hänen isänsä tuli huoneeseen. Nähdessään 
Raamatun isä raivostui ja pahoinpiteli Ruthia. Muslimitytär lukemassa Raamattua, järkyttävää! 
Seuraavana päivänä isä yritti myrkyttää tyttärensä, sillä hän ei kestänyt häpeää. Ruthille ei kuitenkaan 
tapahtunut mitään myrkystä huolimatta. Päinvastoin isä itse romahti lattialle.

Nähdessään isänsä kaatuvan lattialle, Ruth kuuli äänen, joka sanoi: ”Laita kätesi hänen päällensä”. 
Ruth teki niin ja ihmeekseen näki, että hänen isänsä nousi heti ylös. Kun hänen isänsä oli tointunut 
tapauksesta, tämä lankesi polvilleen ja huusi kovalla äänellä: ”Jumala anna minulle anteeksi, Jeesus 
minä haluan seurata sinua!” Hänen isänsä sanoi koko perheelle: ”Tästä lähtien me emme enää lue 
Koraania, vaan me seuraamme Jeesusta”.

Äkkikääntymys muutti koko perheen elämän. Kun sukulaiset kuulivat uutisen, että he ovat kääntyneet 
kristinuskoon, heidät hylättiin täysin. Heidän naapurinsa nimittivät heitä vääräuskoisiksi ja heittelivät 
heidän taloansa jätteillä. Ruth ei ole lannistunut. Hän on opiskellut Raamattukoulussa ja tehnyt 
istutustyötä seurakuntaa varten. Ruth kuitenkin yritettiin myrkyttää toistamiseen. Tämäkään ei 
johtanut kuolemaan, kiitos Herralle siitä. Mutta valitettavasti kahden myrkytystapauksen jälkeen 
hänen munuaisensa ovat pettämässä. Ruth tarvitsee tukeamme ja rukouksiamme. Muistathan Ruthia 
ja koko hänen perhettään rukouksissasi!

Kuuntele Ruthin koko tarina Marttyyrien matkassa –
radio-ohjelmasta. Ohjelman ensi-ilta Patmos-radion 
taajuudella tiistaina 4.9. klo 18:15 ja uusintana 
sunnuntaina 9.9. klo 15:45. Ohjelman voi kuunnella 
myös internetin kautta http://radio.patmos.fi.
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