
Ebenezer 1 pian valmiina varustamaan indonesialaisia ”ihmisten kalastajia”

Indonesialaisen etulinjan lähetyskoulun toiminnan tueksi käynnistämämme 
troolarikampanja “Ihmisten kalastajiksi” alkaa lähestyä tavoitettaan. Nimekseen Ebenezer 
1 saanut alus on määrä laskea vesille heinäkuussa. Sen jälkeen koulu saa siitä saatavilla 
tuloilla varat toimintaansa sekä uusien etulinjan lähettien lähettämiseksi viemään 
evankeliumia toistaiseksi saavuttamattomille alueille. 

Juuri Indonesiasta saadut tuoreimmat terveiset kertovat, että työ on yhä edennyt 
ja troolaria viimeistellään. Samaan aikaan käynnissä on tarvittavien lupien anominen. 

Koulusta kerrotaan heidän tarvitsevan kaikkiaan viisi erilaista lupaa. 
Esirukouspyyntönä heillä onkin nyt, että viranomaiset hyväksyisivät kaikki tarvittavat hakemukset. ”Me luotamme Herran 

auttavan meitä, kuten Hän on auttanut tähänkin saakka”, yhteyshenkilömme kirjoittaa.
Kiitos kampanjaan osallistuneille ja sen puolesta rukoilleille! Troolaribudjetista puuttuu enää noin 6000 euroa, eli 

kymmenesosa noin 60.000 euron kokonaisbudjetista. Voit tutustua ja osallistua kampanjaan täällä. 

Lyhyesti ja rukoillen – Indonesia, Intia, Kiina

Kiinassa vangitun uskovan vaimolta epätoivoinen rukouspyyntö

Neljäksi vuodeksi vankilaan tuomitun Early Rain -seurakunnan vanhemmistoveljen Qin Defun 
vaimo Xiao Hongliu on pyytänyt rukoilemaan heidän puolestaan.

Kirjeessään Xiao anoo kristittyjä veljiä ja sisaria rukoilemaan puolestaan. Hän kuvailee 
suunnatonta tuskaansa menetettyään yhteyden aviomieheensä maaliskuussa ja kertoo sen 
”aiheuttavan huolta hänen sydämelleen”.

Kirjeessään Xiao kertoo, että Defu on ollut nyt vankilassa yli puoli vuotta. Tuomion alkupuolella 
he saivat puhua puhelimessa. ”Vaikka puhelut olivat vain kaksi tai kolme minuuttia pitkiä, sain 
kuitenkin kuulla hänen äänensä ja tiesin hänen olevan turvassa ja voivan hyvin.”

Maaliskuun lopun jälkeen puheluita ei enää ole tullut. ”Olen menettänyt yhteyden häneen yli 
70 päivän ajalta, ja se saa sydämeni huolestumaan.”

”Uskon hänen olevan yhä elossa ja Jumalan olevan hänen kanssaan, mutta toivoni satuttaa minua. Toivon joka päivä 
saavani vain yhden kolmen minuutin puhelun häneltä, mutta se näyttää olevan liikaa pyydetty.”

”Tunnen heikkouteni, joten anon veljiäni ja sisariani rukoilemaan minun ja Qin Defun puolesta”, Xiao kirjoittaa. 
Lähde: China Aid

Intiassa kristittyjä syytetään pakkokäännyttämisestä pandemian varjolla

Itäisen Intian Jharkhandin osavaltiossa äärihinduryhmittymä on väittänyt, että kristinuskoon 
käännyttäminen on kiihtynyt koronakaranteenin aikana.

Vishwa Hindu Parishad (VHP) -puolueen Jharkhandin osavaltion puheenjohtaja Virendra Vimal 
väitti osavaltionsa viranomaisten sulkevan silmänsä tapahtumilta. Osavaltionsa pääkaupungissa 
Ranchissa 14. kesäkuuta puhunut Vimal väitti, että seurakunnat pakkokäännyttävät 
alkuperäisheimoihin kuuluvia Jharkhandissa. Suurin osa Jharkhandin kristityistä kuuluu 
alkuperäisheimoihin.

“Seurakunta on aina palvellut köyhiä ja sorrettuja, ja tämän maailmanlaajuisen pandemian 
aikana panostimme siihen erityisesti. Jotkut eivät pitäneet työstämme köyhien parissa ja syyttivät 

meitä pakkokäännyttämisestä”, kertoo isä Anand David Xalxo, oraon-heimoon kuuluva pappi.
”Meitä pakkokäännyttämisestä syyttävällä ryhmällä ei ole todisteita väitteidensä tueksi. He itse eivät ole onnistuneet 

auttamaan köyhiä tänä vaikeana aikana, joten he ovat nyt loukkaantuneita siitä, että kristityt ovat tehneet avustustyötä koko 
sydämestään”, pastori jatkaa. ”Emme voi sille mitään, jos he kadehtivat työtämme. Teemme sitä uskollisesti ja vilpittömästi, 
tarjoten apua monille puutteenalaisille erityisesti nyt, kun ihmiset taistelevat nälkää ja sairautta vastaan.”

Lähde. UCAnews

https://www.marttyyrienaani.fi/ihmisten-kalastajiksi/

