Tack för din hjälp till lidande systrar och bröder!

Vår kontaktperson
i Pakistan rapporterar:
29 september sprängdes en bomb i staden Peshawar
mitt under en gudstjänst i Kohati kyrkan. 90 personer
omkom i explosionen och över 150 skadades. En vecka
efter händelsen hade offrens antal ökat till 147. Största delen av dem var kvinnor och barn. Våldet fortsätter
och ytterligare en bomb exploderade på söndagen 6.10.
80 personer omkom.

Offren för de två bombattentaten var de kristna.

Genom demonstrationer krävs ett slut på bombdåden.

Efter det andra bombdådet skickades de kristna som skadats i första explosionen hem från sjukhuset för att göra
rum för de nya sårade. Fast de skulle behöva sjukhusvård
försöker man ta hand om dem hemma. Vi besöker de
skadades hem och för med oss mat, vitaminer och mediciner, vilka det råder stor brist på. Hjälp oss att hjälpa!

Böneämnen:

-snabbt tillfrisknande för de skadade
-tröst till dem som förlorat sina nära
-beskydd och mod till Pakistans kristna

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande

Gilla oss på FaceBook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Du kan också stödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Konto nr 800010-2037233

Den kristna befolkningen i Pakistan har inte samma
ställning som andra varken socialt, politiskt eller ekonomiskt. Vi är bekymrade över den tilltagande diskrimineringen. Atmosfären i Peshawar är spänd och efter de
blodiga bombdåden har man genom flera organiserade
demonstrationer begärt beskydd för de kristna. Vi höll
en tre dagars sorgetid till minne av offren. De kristna i
Pakistan samarbetar för att kunna vara till hjälp i denna svåra situation och pastorer från olika församlingar
åker tillsammans till sjukhuset för att be för de sårade.

NYHETSBREV Oktober 2013

Pakistan, som är ett land med 190 miljoner invånare, har näst största muslimska befolkningen
i världen. De kristna utgör ungefär 2 procent av
befolkningen. I början av oktober exploderade två
bomber och attentatens mål var de kristna. Mätta de Hungrande förmedlar tröst, mediciner och
mat till de skadade med hjälp av lokala troende.

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
Gilla oss på FaceBook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

I september sände MdH nödhjälp till
översvämningsoffren i Pakistan.
Vår kontaktperson i Pakistan rapporterar:
Med glädje sänder jag bilder från två av MdH:s
matutdelningsprojekt i översvämningsområdet.
De flesta av de troende som drabbades av översvämningen fick sina anspråkslösa hem förstörda.
Vi har förmedlat mat till ca 100 familjer i byarna
Bhatta och Nasir Ganji. Förvåningen och tacksamheten över den mat de fick helt gratis var stor. Tack
för att ni gav oss möjlighet att uppmuntra och
hjälpa lidande kristna.

NÖDHJÄLP TILL
PAKISTANS
KRISTNA
De skadade och offrens familjer behöver hjälp.

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