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SYYRIASTA PAENNEILLA ON HÄTÄ. AUTA!

Me kaikki olemme kuulleet ISIS-jär-
jestön julmuuksista. Väkivalta pa-
kottaa miljoonat ihmiset jättämään 
kotimaansa. Näitä surullisia uutisia 
kuullessasi koet olevasi avuton, ehkä 
vihainenkin. Haluat tehdä jotain, 
mutta et oikein tiedä mitä. Ruokki-
kaa Nälkäiset -järjestön kautta voit 
turvallisesti ja tehokkaasti auttaa 
vainottuja. Uusi avustuserä Libano-
niin pakolaisille on juuri lähdössä. 
Vielä ehdit laittaa lahjasi mukaan.

Valtaosa ISIS-terroria paenneista 
syyrialaisista ja irakilaisista päätyy 
naapurimaihin. Miljoonat ihmiset 
ovat ylittäneet Libanonin rajan etsi-
essään turvaa. 

Beirutilainen The Rock Eternal-seu-
rakunta auttaa pastori George Saa-

din johdolla yli 600 vainottua per-
hettä mm. Ruokkikaa Nälkäiset 
-järjestön tukemana.

Perheille jaetaan elämän perustar-
vikkeita; ruoka-apua, patjoja, huo-
pia, vaippoja jne. Sairaille pyritään 
järjestämään heidän tarvitsemansa 
hoito seurakunnan avustustiimiin 
kuuluvan lääkärin ohjeiden mukaan. 
Lääkkeistä on leireillä jatkuvasti pu-
laa. Erityistukea saavat pakomatkan 
aikana hyväksikäytön uhriksi joutu-
neet tytöt ja naiset. 

Apua on saanut myös irakilaisperhe, 
joka joutui kasvokkain ISIS-taisteli-
joiden kanssa. Heidän 2-vuotias tyt-
tärensä siepattiin ja uhattiin tappaa, 
ellei lunnaita makseta. 

Terroristien edessä perhe tyhjen-
si taskunsa ja laukkunsa, antoi ko-
runsa ja autonsakin. He onnistuvat 
pakenemaan Libanoniin turvaan. 
Isoäiti pienen tytön kanssa saapui 
hätääntyneenä seurakuntaan, kos-
ka heillä ei ollut mitään syötävää. He 
saivat ison ruokalaatikon, maitoa ja 
vaippoja. Siitä alkoi uusi elämänvai-
he uudessa maassa.  

”Kun  pakolaiset saavat konkreettista apua 
he kokevat, että heistä välitetään. Monet 
heistä ovat lisäksi saaneet kokea myös Py-
hän Hengen voimaa. Sadat ovat ottaneet 
Jeesuksen vastaan, haluavat oppia tunte-
maan Raamattua ja ovat liittyneet seura-
kuntaan. Pakolaiset ovat vieraassa maassa 
erossa läheisistään. He kokevat seurakun-
nan turvapaikaksi ja haluavat olla osa sitä 
ja... seurakuntamme kasvaa”, kirjoittaa 
pastori Saad.  

Tämä isoäiti perheineen pelastui ISIS-taistelijoiden 
käsistä. Seurakunnasta on tullut heille uusi koti ja 
pastori Saadista (kuvassa) toivon lähettiläs.

Sinä voit antaa minulle tulevaisuuden ja toivon.



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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LÄMMIN HUOPA ON KUIN HALAUS YSTÄVÄLTÄ 
KAUKAA SUOMESTA. KIITOS KUN ET VIIVYTÄ APUASI!  

20 euron lahjalla 1 pitkäaikaissairas ihminen saa 
tarvitsemansa lääkkeet (esim. diabetes ja sydän- ja 
verisuonitaudit)   

30 euron lahjalla 1 pakolaisperhe saa hygieniapaketin 
(saippuaa, pesusieniä, hammasharjat ja -tahnaa, tiski- ja 
siivousaineita, WC-paperia)

50 euron lahjalla 1 pakolaisperhe saa perusruokatarvikkeet, 
huovan ja patjan.


