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Pakistanin 190 miljoonan asukkaan maassa  on 
maailman toiseksi suurin muslimiväestö. Kris-
tityt ovat pieni vähemmistö, 2 prosenttia asuk-
kaista. Lokakuun alussa kaksi pommia räjäh-
ti ja iskujen kohteena olivat kristityt. Ruokkikaa 
Nälkäiset vie paikallisten kristittyjen avustuksel-
la lohtua, lääkkeitä ja ruokaa loukkaantuneille. 

Kiitos lahjastasi kärsivien sisarien ja veljien 
auttamiseksi! 

Kontaktihenkilömme  
Pakistanista raportoi:

Syyskuun 29.päivä pommi iski Peshawarin kaupungis-
sa kesken jumalanpalveluksen Kohati kirkkoon. Iskus-
sa menehtyi 90 ihmistä ja yli 150 loukkaantui. Viik-
ko tapahtuman jälkeen uhrien määrä, joista suurin osa 
on naisia ja lapsia, on noussut 147.  Väkivalta jatkuu, 
toinen pommi räjähti sunnuntaina 6.10 ja 80 ihmistä 
menehtyi.

Kristityllä vähemmistöllä Pakistanissa ei ole samaa so-
siaalista, poliittiista eikä taloudellista asemaa kuin 
muilla ja olemme huolestuneita syrjinnän  lisääntymi-
sestä.  Ilmapiiri Peshawarissa on jännittynyt ja verisen 
iskun jälkeen järjestetyissä  useissa mielenosoituksissa 
on vaadittu suojaa kristityille. Vietimme kolmen päivän 
suruajan uhrien muistoksi. Pakistanin kristityt toimi-
vat yhteistyössä auttaen tässä vaikeassa tilanteessa ja 
eri seurakuntien pastorit yhdessä käyvät rukoilemassa 
sairaalassa loukkaantuneiden puolesta. 

Toisen pommi-iskun jälkeen ensimmäisessä iskussa 
loukkaantuneita kristittyjä on lähetetty kotiin uusien 
loukkaantuneiden tieltä. Sairaalahoitoa tarvitsevista 
yritetään pitää huolta kotona. Vierailemme potilaiden 
kodeissa ja viemme ruokaa, vitamiineja ja lääkkeitä, 
joista on suuri pula. Auta meitä auttamaan!   

Rukoilethan:
- pikaista paranemista  haavoittuneille
- lohdutusta läheisensä menettäneille
- suojaa ja rohkeutta Pakistanin kristityille.

Mielenosoituksissa vaaditaan terrori-iskujen lopettamista.

Kahden pommi-iskun uhreja olivat kristityt.

”Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannus-
takaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin.” 
(Hebr 10:24)



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Ruokkikaa Nälkäiset ry

Syyskuussa Ruokkikaa Nälkäiset lähet-
ti hätäapua Pakistaniin tulvien uhreille.

Kontaktihenkilö Pakistanista raportoi:
On ilo lähettää kuvia kahdesta RN-ruoanja-
koprojektista tulva-alueella. Tulvien sattues-
sa kristittyjen vaatimattomat kodit tuhoutuvat 
helposti.  Olemme jakaneet ruokaa Bhattan ja 
Nasir Ganjin kylissä yhteensä noin 100 perheel-
le. Hämmästys ja kiitollisuus ilmaisesta ruuas-
ta oli suuri. Kiitos, että annoitte meille mahdol-
lisuuden rohkaista ja auttaa kärsiviä kristittyjä. 

Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Loukkaantuneet ja uhrien perheet tarvitsevat apua.
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