Marraskuu 2020

Ruokaa sodan keskelle
Armeniaan ja Azerbaidzaniin

Vatsat ovat täynnä ja
pakolaisperheillä hymy huulilla.
Olemme informoineet sinua siitä, että kaikille Suomessa toimiville yhdistyksille on asetettu
Poliisihallituksen vaatimus kattaa hallintokulut muista kuin lahjoitusvaroista. Tämä haaste
on ratkaistavissa seuraavasti. Jos sinä RN-tukija antaisit yhden kerran v. 2020 valitsemasi
tukisumman hallintotilillemme lahjoitustilin sijaan, toimintamme jatkuvuus olisi turvattu.
Kiitos yhteistyöstäsi.
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K

onflikti Vuoristo-Karabahin alueella alkoi
heinäkuussa. Syyskuussa alkoivat laajamittaiset taistelut ja lokakuussa sota. Tilanne
Armenian ja Azerbaidzanin välillä ei näytä
rauhoittuvan, päinvastoin. Molemmat tulittavat kaupunkeja aiheuttaen suurta aineellista
tuhoa ja runsaasti siiviiliuhreja. Kymmeniä
tuhansia ihmisiä on paennut alueelta. Ruokkikaa Nälkäiset pyrkii viemään ruokaa Armeniaan ja Azerbaidzeniin. Uhreja on molemmin puolin rajaa. Kukaan ei halua verenvuodatusta. Nyt on rukouksen aika. ”Avaa sinä
suusi hiljaisten puolesta, hanki oikeutta syrjityille.” (Snl 24:11)

Armenia
”Sotatila on totta. Seurakunnastamme 200
miestä on pakotettu rintamalle. Heistä neljä
on menehtynyt. Sota alkoi Artsakhin alueella,
missä asuu pieni armenialainen väestö. Ainakin 120  000 ihmistä yrittää selviytyä humantaarisen kriisin keskellä. Tämä on suuri tragedia ja katastrofi. Turkin syyrialaisten ja libya
laisten islamistien avustuksella Azerbaidzan

Kiitos tuestasi sodan keskellä kamppaileville.

hyökkäsi ja he tulittavat ja tuhoavat siviilialueita; kyliä, kirkkoja ja asuinalueita. Nyt on
kysymys elämästä ja kuolemasta. Kristillinen

uskomme ja perintömme on vaarassa tuhoutua. Nuoret alle 20-vuotiaat yrittävät suojella
perheitään rintamalla, mutta kokemattomina
monet heistä ovat menehtyneet. Kirkoissamme on paljon itkeviä ja rukoilevia äitejä.
Rukoilkaa rauhaa. Rukoilkaa puolestamme,
jotta tämä paha voisi loppua”, pyytää kontaktimme.

Azerbaidzan
Myös Azerbaidzanin puolella siviilejä on viimepäivinä kuollut paljon. ”Tämän kaaoksen
keskellä on vaikea tietää todellista kuolleiden määrää, mutta heitä on paljon enemmän
kuin mitä viralliset luvut kertovat. Seurakuntamme Bakussa lähettää tukenne turvin hätäapua sota-alueelle Ganjaan. Tulitus alueella
on jatkuvaa. Seurakuntalaiset vievät sodan
keskellä, rakettien säestyksellä, henkensä
uhalla ruokaa siviileille. Rukoillaan auttajille
suojaa”, kirjoittaa kontaktimme.

”Mene väliin, kun syytöntä viedään surmattavaksi,
riennä apuun kun hän hoippuu teloituspaikalle.”
(Snl 24:11)
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 9.8.2019. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa 01.01.2020–31.12.2021. 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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KÄYTÄTHÄN ANTAESSASI VIITENUMEROITA,
JOTKA LÖYTYVÄT OSOITETIETOJESI
YHTEYDESTÄ.

