
Lyhyesti ja rukoillen – Israel, Indonesia, Pakistan

Tuemme Israelissa juutalaisille suunnattua evankeliointikampanjaa, joka jatkuu 
nyt kolmatta viikkoa. Aktiossa mukana olevat ovat kaikki messiaanisia juutalaisia. 

Sen puitteissa järjestetään erilaisia tapahtumia, kohdataan ihmisiä kaupungilla 
ja tarjotaan käytännön apua sitä tarvitseville. Kohtaamisten toivotaan tarjoavan 
kampanjassa mukana oleville mahdollisuus antaa todistus omasta uskostaan. 

Aktiolaiset ovat kohdanneet vaikeita ja vaarallisiakin tilanteita, mutta kontak-
timme kertoo, että Herra on voinut käyttää heitä työssään. Tähän mennessä he 
ovat saaneet keskustella yli 2000 israelilaisen kanssa ja saaneet 950 yhteystiedot 

myöhempää yhteydenpitoa varten. Raamatusta he ovat päässeet keskustelemaan 175 henkilön kanssa ja 27 on jo 
ilmoittanut uskovansa nyt, että Jeesus on Messias.

• Kiitos Herra, että näin monien silmät ovat avautuneet näkemään Jeesuksen kirjoituksissa kerrottuna Messiaa-
na ja ottaneet Hänet vastaan.

• Johda tiimiläisten tielle lisää heitä, jotka ovat valmiit kuulemaan Sinusta.

Viime sunnuntaina indo-
nesialainen ääri-islamilai-
nen perhe suoritti kolme 
itsemurhaiskua kirkkoihin 
Surabayan kaupungissa. 
Iskuissa kuoli ainakin 13 
henkilöä hyökkääjien lisäksi 
ja yli 40 loukkaantui. 

Ensimmäisen iskun 
suorittivat perheen 16 ja 

18-vuotiaat pojat. He ajoivat moottoripyörillä San-
ta Marian katoliseen kirkkoon ja räjäyttivät itsensä. 
Hieman myöhemmin perheen isä jätti vaimonsa ja 9 ja 
12-vuotiaat tyttärensä Dibonegoron indonesialaisen 
kristillisen kirkon eteen. Vaimo ja lapset menivät kirk-
koon sisälle ja räjäyttivät itsensä. Sillä välin perheen isä 
ajoi Surabayan helluntaiseurakunnan rukoushuoneelle 
ja räjäytti itsensä. 

Perheen isän uskottiin olevan paikallisen ääri-islami-
laisen Isisistä innoituksensa saaneen ryhmän johtaja 
ja Isis ilmoittautui iskujen tekijäksi. Perhe oli äskettäin 
palannut Syyriasta, jossa he olivat asuneet Isisin hal-
litsemassa kaupungissa. Lähteet: Morning Star News, 
International Christian Concern

• Pyydä Jumalaa lohduttamaan ja parantamaan 
hyökkäyksessä loukkaantuneita ja surevia.

• Rukoile, että äärimuslimit alkaisivat etsiä Jumalaa 
ja löytäisivät uuden elämän Hänessä.

Kerroimme aiemmin pa-
kistanilaisesta evankelistas-
ta, Ahmedista, jota vastaan 
oli nostettu täysin perättö-
mät jumalanpilkkasyytteet 
ja lisäksi hänen surmaami-
sekseen oli annettu fatwa. 
Ahmed ei edes tunne häntä 
syyttävää henkilöä. Oikeus-
salissa Ahmedin asianajaja 

pahoinpideltiin kerran. Ahmed puolestaan selvisi oike-
ussalissa tapahtuvaksi suunnitellusta murhayrityksestä 
vähäisin vammoin, koska asiasta oli ollut vahva en-
nakkoaavistus ja hän sai oikeussaliin tuekseen ystäviä, 
jotka pelastivat hänet tilanteesta. Tuomari oli mukana 
juonessa ja poistui hyökkäyksen alkaessa oikeussalista.

Syytteet nostettiin viime marraskuussa ja oikeuden-
käyntejä oli lähes joka perjantai. Yllättäen viimeisim-
mässä oikeudenkäynnissä kaikki syytteet häntä vastaan 
hylättiin. Yleensä jumalanpilkkaoikeudenkäynnit kestä-
vät vuosia, joten tämä on kaikkineen suuri kiitosaihe.

Ahmed ja kaikki asianosaiset ovat Jumalalle kiitollisia 
tästä voitosta. Samana päivänä kun syytteet hylättiin, 
häntä vastaan määrättiin kuitenkin toinen fatwa. Läh-
de: Mission Network News

• Kiitos Isä, että syytteet hylättiin.
• Suojele Ahmedia häntä vainoavilta, siunaa ja joh-

data hänen evankeliointityötään.


