Mars 2019

Gåvkonto FI33 8000 1002 0372 33

Hjälp till förföljda
kristna

Tack för ditt samarbete!
Vi har informerat dig tidigare om polisstyrelsens krav att täcka föreningars administrativa
kostnader på ett annat sätt än genom gåvomedel. Denna utmaning kan lätt lösas genom
att du som stöttar oss månatligen, skulle en gång under 2019 rikta din månadsgåva till vårt
administrativa konto. På detta sätt kan vi trygga verksamheten även i framtiden.
Tack för ditt samarbete!
Administrativa kontot: FI08 8146 9710 1556 71 VIITE 1232

info@ruokkikaanalkaiset.fi • ruokkikaanalkaiset.fi
Lindforsinkatu 2 (2.krs) • 33720 Tampere • 045 319 5533

Stödet till förföljda kristna som
söker asyl i Libanon

D

et kommer
fortsättningsvis
massor av syriska
och irakiska asylsökanden
till det lilla landet Libanon
med sina 4,5 miljoner
innevånare. I dagsläge
uppskattas mängden av
asylsökanden upp till 1,5
miljoner människor. Vi har
gett mathjälp till dessa
flyktíngar i Libanon sedan
2013. RN-styrelsen har
bestämt sig att börja
ge dem regelbunden
månatlig stöd under den
pågående våren.

Pastor George Saad tillsammans med sin församling The Rock Eternal har delat ut RN-hjälp
till flyktingar under 6 års tid och fått se många
under. Tusentals människor har fått mat och
förnödenheter under deras flyktresa. Tillika
har de fått höra evangeliet och över 4  000
muslimer har funnit tron på Jesus. Ryktet om
pastor Saads hjälparbete har nått många flyktingar och det finns så gott som dagligen nya
flyktingar bakom församlingens dörrar för att

få sin del av mathjälpen. De har delat ut matkassar och matkuponger till den lokala närbutiken, vilket har visat sig vara ett effektivt sätt
att hjälpa de hungrande.
För tillfället oroas pastor Saad för den växande mängden av dessa förföljda kristna som
kommer till Libanon från Irak. Församlingen
hjälper regelbundet för tillfället ca 130 flyktingfamiljer som strandat i Beirut, men det finns
betydligt många fler som flyr förföljelserna.

Vinterkläder- och skor hjälper
barnen att klara sig.

Pastor Saad har ett stort
kontaktnät genom vilket
hjälpen kunde kanaliseras
på ett tillförlitligt sätt till
tusentals, t o m tiotusentals
flyktingar, men våra
ekonomiska möjligheter är
begränsade tillsvidare. Vår
målsättning och bön är att
under våren kunna skicka
snarast hjälp till 350 familjer
bland dessa kristna flyktingar.
Tyvärr finns det inte tillräckligt
med mat för alla behövande.
Ruokkikaa Nälkäiset kommer
förhoppningsvis under de
kommande veckorna kunna
skicka en större summa
pengar till våra irakiska
syskon i nöd. Din gåva
behövs snarast!

Vi är tacksamma att kunna utvidga vårt arbete i Mellanöstern.
Visst vill du räcka ut din hand till hjälp för de förföljda kristna!
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SISTA SIDA VID DINA ADRESSUPPGIFTER.

REFERENSNUMRORNA. DU HITTAR DEM PÅ BREVETS

DU I FORTSÄTTNINGEN ANVÄNDER DE NYA

VÅRA REFERENSNUMMER ÄNDRAS. TACK ATT

