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Apua sodan keskelle Ukrainaan

Ensimmäinen RN-rahalahja
Ukrainaan lähti muutama päivä
sodan syttymisen jälkeen.
Uusia tukipaketteja tarvitaan
kipeästi. Auta meitä auttamaan!
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Auta Ukrainan kansaa
Yli kuuden vuoden ajan Itä-Ukrainassa on
taisteltu, 3,4 miljoonaa ihmistä on ollut
humanitaarisen avun tarpeessa, 60 % heistä
naisia ja lapsia.
Näiden vuosien aikana suuret väkijoukot,
arviolta 1,6 miljoonaa ihmistä on joutunut
lähtemään kodeistaan ja kymmenet tuhannet
siviilit ovat menehtyneet ja loukkaantuneet .
Helmikuun lopulla 2022 Venäjä aloitti massiiviset hyökkäykset Ukrainaan. Suuret ihmisjoukot lähtivät pakomatkalle hakemaan turvaa, toiset maan länsiosiin, toiset naapurimaihin. Kaikilla heillä on edessään tuntematon
tulevaisuus .
Viesti kontaktilta kentältä:
Viimeiset kaksi päivää ovat olleet kauheita.
Minulla on vuodelta 2014 sotakokemus,
mutta mitä nyt tapahtuu on jotain aivan hirvittävää.

Kiitos avustasi.

Tarvitsemme kipeästi ruokaa, patjoja, huopia, lääkkeitä ja saippuaa voidaksemme auttaa. Kiitos avustanne!

Autamme Ukrainassa

Seurakuntalaiset löysivät turvan kellareista.

Ukrainassa autamme maan sisäisiä pakolaisia
yhteistyössä paikallisten Word of Life -seurakuntien kanssa, joita on Ukrainassa 80 kpl.
Nämä seurakunnat avasivat lyhyessä ajassa
5 avustuskeskusta seuraaviin kaupunkeihin, Kiev, Lviv, Dobropolie, Pavlograd ja
Khmelnitskiy. Paikalliset seurakunnat ovat
auttaneet Itä-Ukrainan uhreja jo vuodesta
2014 ja olivat hyvin suunnitelleet tukitoimet
ja varautuneet pahimman varalle. Ensimmäinen keskus otti vastaan pakolaisia jo muutama päivä sodan syttymisen jälkeen. Keskuksissa jaetaan ruokaa, vaatteita, lääkkeitä
ja Jumalan rakkautta ihmisille, jotka joutuivat
jättämään kotinsa ja pakenemaan henkensä
edestä.

Autamme Israelissa

Näin sinä voit auttaa:

Toinen maa, missä autamme ukrainalaisia on
Israel. Yhteistyöseurakuntamme Beit Hallel
tukee juutalaisia, joita virtaa maahan sankoin
joukoin. Maaliskuun puoleenväliin mennessä
arviolta noin10  
000 ukrainan juutalaista on
saapunut Israeliin. Suuri osa heistä rantautuu
juuri Ashdodin kaupunkiin, missä yhteistyöseurakuntamme sijaitsee. RN on lähettänyt lisäapua myös juutalaisten kotiuttamista varten.

1. Rukoile ukrainalaisille rauhaa tämän
tragedian keskelle
2. Anna rahalahja, esimerkiksi:
– 45 eurolla annat 10 lämmintä huopaa
– 90 eurolla ruokit yhden perheen
kokonaisen kuukauden ajan
– 155 eurolla annat selviytymispaketin
viidelle avustuskeskukseen saapuvalle
perheelle
Rukouksemme on, että jokainen teistä
antaa jotakin.

JOKAINEN LAHJA ON ARVOKAS, PIENISTÄ PUROISTA SYNTYY SUURET VIRRAT.
Voit auttaa ukrainalaisia viitteellä 4242.

Ruokkikaa Nälkäiset jakaa apua paikallisten
seurakuntien avaamissa avustuskeskuksissa.
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