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Pakistanin tilanne on paha

Kesällä
jaettiin ruokaa
suomalaisillekin.
Aiheesta
lisää tulevissa
uutiskirjeissä.
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Säännöllistä tukea
Vuonna 2021 alkoi säännöllinen avustustyö
Pakistanissa. Talibanien valtaannousu Afganistanissa sai naapurimaan Pakistanin islamistisen ääriliikkeen aktivoitumaan, mikä vaikeuttaa erityisesti kristittyjen elämää.
Yhteistyö Touched By God Charity- järjestön kanssa lähti käyntiin reilu vuosi sitten.
Jaamme säännöllisesti ruokaa köyhille perheille Arifwalassa ja sen ympäristössä. Suurimmassa hädässä Pakistanissakin ovat orvot
ja lesket. Myös vakavasti vammautuneet ovat
avustettavien listalla.

Katastrofiapua
Muutama viikko sitten köyhää Pakistania runteli massiiviset tulvat. Olemme Suomen uutisista kuulleet suurten ihmismäärien
menehtyneen. Miljoonat ihmiset ovat jääneet
kodittomiksi ja työttömiksi. Tuhannet ja taas
tuhannet kotieläimet ovat huuhtoutuneet
pois ja viljelysmaat on veden peitossa. Tulvia
kuvataan Pakistanin historian tuhoisimmiksi.
Nyt pakistanilaiset tarvitsevat apua ja rohkaisua selviytyäkseen surusta, pelosta ja nälästä.
Meillä on hyvä kontakti Pakistanissa, joka
yhteistyössä pastorien kanssa auttaa tul-

va-alueella. Paikallisen kontaktimme mukaan
Rajanpur, DG Khan, Muzahfarrgar, Mianwali,
Sinkot ja Layyah ovat kohdanneet vakavimmat tuhot. Avustustyö alkoi DG Khanin seudulta, missä 13 000 kotia jäi veden alle.
Kylistä on kantautunut tieto, että kaikille
tulva-alueella asuville paikalliset ovat tarjonneet ruoka-apua, mutta ruuan vastaanottaminen edellyttää luopumista uskosta Jeesukseen. Jumala on antanut kristityille yliluonnollisen rohkeuden kieltäytyä ruokatuesta, mutta
heillä on nyt nälkä. Rukoillen he odottavat
elävän Jumalan ilmestyvän ja pitävän heistä
huolen. RN ruokkii paraikaa tulvien jalkoihin
jääneitä kristittyjä. Paikallinen pastori vetoaa,

että suurena joukkona seisoisimme
näiden vainottujen rinnalla. ”Emme
voi auttaa kaikkia apuatarvitsevia,
mutta teemme kaikkemme, jotta
voisimme ruokkia mahdollisimman
monia”, vakuuttaa kontaktipastorimme.

Ruokapaketti 10 päiväksi isolle perheelle maksaa 100 eur. Nyt sinulla on mahdollisuus olla
konkreettinen rukousvastaus vainotuille. Rukouksemme on, että voisimme pian kanavoida
tukea myös lääkeapuun. Raportoimme jatkossa, miten projekti katastrofialueella etenee.

Lähetäthän lahjasi pian vetten yli
Pakistaniin, saat varmasti ajan tullen
niittää satoa. Jumala ei koskaan jää
velkaa niille, jotka antavat omastaan
hädänalaisille.
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 5.1.2022. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa toistaiseksi 5.1.2022–31.12. Varoilla autetaan hädänalaisia ihmisiä
maailmanlaajuisesti: Afrikan, Aasian, Etelä– ja Keski–Amerikan ja Euroopan maissa,
katastrofialueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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