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Kohteena Pakistan
Vuosien saatossa olemme lähettäneet
katastrofitilanteissa apua Pakistaniin muutamia kertoja, mutta viime kesänä siellä alkoi
säännöllinen RN-avustustyö. Talibanien valtaannousu Afganistanissa on saanut myös
naapurimaan Pakistanin islamistisen ääriliikkeen aktivoitumaan, mikä vaikeuttaa erityisesti kristittyjen elämää.
Yhteistyö Touched By God Charity- järjestön kanssa lähti käyntiin heinäkuussa. Järjestön ovat perustaneet Gulshan ja Katariina
Masih. Tämä suomalais-pakistanilainen pariskunta on jo 7 vuoden ajan auttanut nälkäisiä.
He ovat kierrelleet kylissä ja nähneet ihmisten
hädän ja nälän. Työ on ollut pienimuotoista.
Nyt yhteisin voimin jaamme ruokaa Arifwalassa ja sen ympäristössä. Arifwalan kaupunki
sijaitsee Punjabin läänissä noin 200 km etelään Lahoresta.

Lapset saivat paikallisten toimesta omaksi
hengellistä materiaalia.

Suurimmassa hädässä Pakistanissakin ovat
orvot ja lesket. Myös kodittomat ja vakavasti
vammautuneet ovat avustettavien listalla.
Ensimmäisen avustuskuukauden aikana ruokaa ja evankeliumia jaettiin syrjäkylän orvoille,
koululaisille ja kodittomille. Noin sata ihmistä
sai RN-ruokaa.
”Pakistan on muslimivaltainen maa ja valtion taholta apua saavat etupäässä muslimit.
Kristityt on vainottu kansanryhmä, eikä heille
yleensä ruokaa riitä. Touch By God Charity-järjestön kautta autamme kaikkein hädänalaisimpia ovat ne sitten muslimeja tai kristittyjä, koska Jumala rakastaa kaikkia yhtä paljon. Täällä on niin monia ihmisiä, joilla ei ole
edes elämän perustarpeita. Rukouksemme
on, että jo lähitulevaisuudessa pystyisimme
ruokkimaan useita satoja perheitä,” kertoo
Gulshan Masih toiveikkaana suunnitelmistaan.

Ohessa pari perhettä,
joita sinä RN-tukija autat.
Hän on 75-vuotias
ja huolehtii
sairaasta
pojastaan.
Äidin pienet
varat kuluvat
lääkkeisiin. Enää
hänen ei tarvitse
valita syödäkkö
vai ostaa
lääkkeet, kiitos
sinun lahjasi!

Yksi perheruokapaketti
kuukaudeksi maksaa noin 90 euroa.
Nyt sinulla on mahdollisuus olla
siunaukseksi myös Pakistanissa.
Kiitos uskollisista lahjoistasi!

Tämä nainen jäi leskeksi pari vuotta sitten,
eikä näkövammaisena voi tehdä töitä. Hänen
viiden lapsensa kohtaloksi isän kuoltua koitui
ruoan hankkiminen kylillä kerjäten. Onneksi
sinä tulit mukaan auttamaan ja nyt he saavat
RN-ruokaa.
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