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Som mål Pakistan
Under årens lopp har vi under katastrof
situationer sänt hjälp till Pakistan några
gånger, men under förra sommaren påbör
jades där ett regelbundet RN-hjälparbete.
Talibanernas maktövertagande i Afganistan
har lett till att grannlandet Pakistans islam
ska extremister har aktiverat sig, vilket försvå
rar isynnerhet de kristnas liv.
Samarbetet med Touched By God Cha
rity-organisationen påbörjades i juli. Guls
han och Katariina Masih har grundat orga
nisationen. Detta finsk-pakistanska par har
redan under 7 år hjälpt hungrande. De har
åkt runt i byar och sett människors nöd och
hunger. Arbetet har varit småskaligt. Nu delar
vi med samlade krafter ut mat i Arifwala med
omnejd. Staden Arifwala ligger i länet Punjab
ca 200 km söder om Lahore.

Med hjälp av lokala fick barnen eget andligt
material.

Också i Pakistan lever föräldralösa och
änkor under största nöd. På de hjälpbehö
vandes lista finns också hemlösa och allvarligt
invalidiserade. Under den första bidragsmå
naden delade man ut mat och evangelium till
föräldralösa, skolelever och hemlösa i avsides
byar. Ca hundra människor fick RN-mat.
”Pakistan är ett muslimdominerat land och
statlig hjälp får främst muslimerna. De kristna
är en förföljd folkgrupp och vanligtvis räcker
inte maten till dem. Genom Touched By God
Charity-organisationen hjälper vi de mest
nödställda, må de vara muslimer eller kristna,
för Gud älskar alla lika mycket. Här finns så
mycket människor som inte ens har livets
grundförnödenheter. Vår bön är att redan i
framtiden kunna mata många hundra familjer.” berättar Gulshan Masih hoppfullt om
sina planer.

Ett par familjer som du
RN-bidragsgivare hjälper.
Hon är 75 år
och sköter om
sin sjuka son.
Mammans små
tillgångar går
åt till mediciner.
Nu behöver hon
inte längre välja
mellan att äta
eller att köpa
mediciner,
tackvare din
gåva!

ETT FAMILJEMATPAKET FÖR EN
MÅNAD KOSTAR CA 90 EURO.
NU HAR DU EN MÖJLIGHET ATT
VARA TILL VÄLSIGNELSE OCKSÅ
I PAKISTAN. TACK FÖR DINA
TROGNA GÅVOR.

Denhär kvinnan blev änka för ett par år sedan
och kan inte som synskadad arbeta. Efter att
fadern dött blev hennes fem barns öde att
tigga mat i byarna. Som tur kom du med för att
hjälpa och nu får de regelbundet RN-mat.
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