Maaliskuu 2019

Apua vainotuille
kristityille

Kiitos yhteistyöstä!
Olemme informoineet sinua kaikille Suomessa toimiville yhdistyksille asetetusta Poliisihallituksen
vaatimuksesta kattaa hallintokulut muista kuin lahjoitusvaroista. Tämä haaste on helposti
ratkaistavissa. Jos sinä RN-tukija antaisit yhden kerran v. 2019 valitsemasi tukisumman
hallintotilillemme lahjoitustilin sijaan, toimintamme jatkuvuus olisi turvattu. Kiitos yhteistyöstäsi.
HALLINTOTILI: FI08 8146 9710 1556 71 VIITE 1232
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Tuki Libanonista turvaa hakeville
vainotuille kristityille

P

ieneen 4,5 milj.
asukkaan Libanoniin
virtaa yhä suuria
määriä syyrialaisia ja
lisäksi nyt vainottuja
kristittyjä Irakista. Tällä
hetkellä arvioidaan jopa
1,5 milj. ihmisen hakevan
turvaa Libanonista.
Olemme ruokkineet
mahdollisuuksien mukaan
pakolaisia Libanonissa
vuodesta 2013. Kuluvana
keväänä RN-hallitus
päätti aloittaa
heille säännöllisen
kuukausituen.

The Rock Eternal-seurakunta pastori George
Saadin johdolla on jakanut jo 6 v. ajan RN-apua
pakolaisille ja saanut nähdä suuria ihmeitä.
Tuhansille on annettu ruokaa ja hätämajoitusvarusteita heidän pakomatkallaan. Samalla he
ovat kuulleet ilosanoman ja yli 4  000 muslimia on löytänyt uskon Jeesukseen. Maine pastori Saadin avustustyöstä on kiirinyt pakolaisten korviin ja lähes päivittäin uudet tulokkaat
jonottavat seurakunnan oven takana anoen

ruokaa. Ruokakassien ohella ruokakupongit
paikalliseen lähikauppaan on osoittautunut
tehokkaaksi tavaksi auttaa nälkäisiä.
Tällä hetkellä pastori Saadin huolena on Irakista Libanoniin saapuvien vainottujen kristittyjen kasvava määrä. Seurakunta pyrkii ruokkimaan paraikaa 130 Beirutiin rantautunutta
pakolaisperhettä säännöllisesti, mutta näitä
vainoja pakenevia on todellisuudessa huomattavasti enemmän.

Teltoissa asuville talvivaatteet
– ja kengät on kallisarvoinen apu.

Pastori Saadin laajojen
kontaktien kautta apu
saataisiin luotettavasti
kanavoitua tuhansille, jopa
kymmenille tuhansille,
mutta taloudelliset
mahdollisuutemme ovat
toistaiseksi rajalliset. Tänä
keväänä tavoitteemme ja
rukouksemme onkin lähettää
apua pikimmiten 350 vainoja
pakoon lähteneelle kristitylle
perheelle. Valitettavasti
ruokaa ei tällä hetkellä
riitä kaikille tarvitseville.
Ruokkikaa Nälkäiset lähettää
lähiviikkoina toivottavasti
mittavan rahalähetyksen
irakilaisille veljille ja sisarille
hädässä. Lähetäthän lahjasi
pian!

Olemme kiitollisia, että voimme laajentaa työtä Lähi-Idässä.
Ojennathan auttavan kätesi vainotuille kristityille.
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 27.12.2017. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa 01.01.2018–31.12.2019. Varoilla autetaan hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti: Afrikan, Aasian, Etelä– ja Keski–Amerikan ja Euroopan maissa, katastrofialueilla ympäri maailmaa
sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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VIITENUMEROMME MUUTTUVAT.
KÄYTÄTHÄN JATKOSSA UUSIA
VIITENUMEROITA. NE LÖYTYVÄT KIRJEEN
TAKASIVULTA OSOITETIETOJESI YHTEYDESTÄ.

