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Mat till Armenien och
Azerbaidzan mitt under kriget

Magarna är mättade och
flyktingfamiljerna har lätt att le.
Vi har informerat dig om att Polisstyrelsen har tillsatt ett krav på alla föreningar som verkar i
Finland, att täcka administrativa utgifter med andra medel än gåvomedel.
Denna utmaning kan skötas på följande sätt. Om du som stöder RN en gång under 2020
skulle ge understödssumman du valt till vårt administrativa konto istället för att ge den till
gåvokontot skulle vår verksamhets kontinuitet vara räddad. Tack för ditt samarbete.
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K

onflikten på Nagorno-Karabachs område
började i juli. I september började omfattande strider och i oktober kriget. Situationen mellan Armenien och Azerbaidzan verkar inte lugna sig, tvärtom.
Båda beskuter städer och förorsakar stor
materiell förödelse och rikligt med civiloffer. Tiotusentals människor har flytt området. Ruokkikaa Nälkäiset försöker föra mat
till civila både i Armenien och Azerbaidzan.
Det finns offer på båda sidor gränsen. Ingen
vill ha blodutgjutelse. Det är mycket sorg och
lidande. Mammornas ångest är likadan både
i Armenien som i Azerbaidzan. Nu är det tid
för bön.

Armenien
”Krigstillståndet är sant. Från vår församling
har 200 män tvingats till fronten. Av dem har
fyra omkommit. Kriget började på Artsakhis
område, där det bor en liten armensk befolkning. Åtminstone 120  000 människor försöker komma tillrätta mitt under den humanitära krisen. Detta är en stor tragedi och

katastrof. Med hjälp av Turkiets syriska och
libyesiska islamister har Azerbaidzan anfallit
och de beskuter och ödelägger civilområden;

byar, kyrkor och bostadsområden. Nu gäller
det livet eller döden. Vår kristna tro och vårt
kristna arv är i fara att utrotas. Unga under
20-åringar försöker beskydda sina familjer
vid fronten, men som oerfarna har många av
dem omkommit.
Det finns många gråtande och bedjande
mödrar i våra kyrkor. Bed för fred. Bed för
oss så att denna onska skulle ta slut”, ber vår
kontakt.

Azerbaidzan
Också på Azerbaidzans sida har det under de
senaste dagarna dött många. ”Mitt under
detta kaos är det svårt att veta det verkliga
antalet döda, men de är långt flere än det
officiella antalet. Vår församling i Baku sänder
med hjälp av er nödhjälp till krigsområdet i
Ganja. Beskutningen på området är konstant.
Församlingmedlemmarna för mitt under kriget akompanjerade av raketer med risk för
sitt liv mat åt civila. Låt oss be om beskydd för
hjälparna”, skriver vår kontakt.

” Rädda dem som släpas iväg för att dö,
undsätt dem som förs bort för att mördas.”
(Ordspråksboken 24:11)
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