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Kirje RN-järjestön kontaktihenkilöltä Libanonista:

Syyrialaiset etsivät turvaa naapurimaista
 Kristitty toimittaja ja valokuvaaja päättivät tehdä artik-
kelin köyhyydestä. He kiertelivät monta päivää ympäriin-
sä saadakseen koskettavan  kuvan nälkäisestä ihmisestä. 
Kuva oli tarkoitus liittää vetoavaan artikkeliin. Viimein va-
lokuvaaja onnistui vangitsemaan kuvan miehestä, joka 
istui kadulla rääsyissään käsi ojennettuna ohikulkevia 
ihmisiä kohti kerjäten leipäpalaa. Nähdessään kuvan toi-
mittaja totesi sen olevan yksi parhaimmista mitä hän oli 
nähnyt ja uskoi kuvan tekevän suuren vaikutuksen lukijoi-
hin. Sitten toimittaja kysyi valokuvaajalta:” Mitä miehelle 
tapahtui? Miten autoit häntä? Häpeissään kuvaaja pai-
noi päänsä  alas eikä vastannut. Toimittaja totesi mur-
heellisena. Me saimme koskettavan kuvan mutta kuva ei 
koskettanut meitä! Me emme ymmärtäneet ihmisen hä-
tää. ”

Monesti kuulemme tämänkaltaisia tarinoita. Tunnemme 
aitoa sääliä, saatamme vuodattaa kyyneleenkin ihmis-
parkojen puolesta mutta emme ymmärrä mitä vaikea ti-
lanne todellisuudessa hädänalaiselle merkitsee. En halua 
näyttää teille kauhukuvia syyrialaisten kärsimyksistä tääl-
lä  Libanonissa mutta toivoisin sinun ymmärtävän heidän 
pohjattoman hätänsä. 

Olen asunut Lähi-Idässä yli 30 vuotta ja kokenut monia 
sotatilanteita Libanonissa ja naapurimaissa. Olemme 
nähneet mitä kriisitilanne  saa aikaan ja ymmärrämme ti-
lanteen olevan nyt vakava. Ruokapula on valtava ja on 
aika varautua pahimpaan. Tilanne on erittäin kriittinen.

Asumme Syyrian rajan tuntumassa, olemme valmiina jat-
kamaan ruoanjakoprojektia ja odotamme sinun ojenta-
van auttavan kätesi syyrialaisille pakolaisille. Lahjasi  tur-
vin olemme jo jakaneet ruokaa sadoille ja haluaisimme 
jatkaa. Olemme nähneet monien pakolaisten antavan 
elämänsä Jeesukselle.

Paraikaa tuhannet syyrialaiset pakenevat henkensä edes-
tä ja tulevat Libanoniin. Auta meitä auttamaan! Kiitän 
sydämestäni  aikaisemmasta avustasi ja haluan kiittää jo 
etukäteen lisäavusta. Sinun lahjasi turvin toivon, että tu-
hannet saavat avun ja  kokevat myös Jumalan rakkauden.

36 eurolla hankimme kuukauden ruoka-
tarpeet yhdelle perheelle. Montaako per-
hettä sinä haluat auttaa?

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja 

Tarvitsemme sinun apuasi, jotta 
voimme vastata pakolaisperheiden 
hätähuutoihin. Kiitos, että välität!



 

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

Köyhä yksinhuoltajaäiti Fifi  kantoi kaksosensa Kamengen ruoanja-
kokeskukseen, sillä hänen aliravitsemuksesta kärsivät lapsensa eivät 
pystyneet enää kävelemään. Nyt neljä kuukautta myöhemmin lapset 
jo juoksentelevat. Kiitollinen Fifi on tullut mukaan seurakuntaan ja 
avustaa ruoanjakotyössä.  

Siunaamme sydämestämme jokaista, joka auttaa Burundin köyhiä. 

Pastori Emmanuel Nkunku
Burundi

Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

AUTA SYYRIAN KRIISIN UHREJA!

- tukea tarvitaan paljon ja pian


